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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วม
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 2) สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา และ 3) ประเมินรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้
ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจ า คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ญาติผู้ต้องขัง 
ผู้น าศาสนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
จ านวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการจัดกลุ่มสนทนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนกลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ต้องขังจ านวน 505 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา คือ สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
การประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีงานรองรับหลังจากท่ีผู้ต้องขังที่พ้นโทษ 
สื่อข่าวสารที่สังคมได้รับเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่พ้นโทษเป็นไปในด้านลบ ตลอดจนปัญหาที่สังคมไม่ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการคืนคนด ี  
 2) รูปแบบที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรื่องการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน การรับรองความประพฤติให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว การปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรม
ทั้งในระหว่างต้องโทษและหลังพ้นโทษ การประสานงานระหว่างเรือนจ าและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตลอดจน
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขัง 
 3) การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา พบว่า รูปแบบดังกล่าวสามารถน าไปพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ: การคืนคนดีสู่สังคม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้พ้นโทษ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) study present circumstances and problems of 
participation between community justice centers and Chachoengsao Central Prison aiming toreturngood 
citizens back to their communities. 2) Construct a model of participation between community justice 
centers and Chachoengsao Central Prison aiming to return good citizens back to their communities. 
3) Evaluate the model of participation between community justice centers and Chachoengsao Central 
Prison. This study used mixed methods of quantitative research and qualitative research. The sample 
used for qualitative research was comprised of 43 persons, i.e. academicians of the Ministry of Justice, 
administrators of the Ministry of the Interior working in Chachoengsao Province, government agencies 
under the Ministry of Justice working in Chachoengsao Province, and members of Community Justice 
Center Networks, obtained by purposive sampling. The collected data was analyzed by means of 
content analysis. On the other hand, the sample used for the quantitative research was comprised of 
505inmates, obtained by simple random sampling. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and stepwise 
multiple regression analysis. 
 The results of the study revealed that: 
 1) Present circumstances and problems of participation between community justice 
centers and Chachoengsao Central Prison were as follows :communities had negative attitudes towards 
former inmates, inefficient coordination between related agencies, no jobs available for former inmates, 
communities had received negative information via the mass media about former inmates, and 
communities did not have awareness of the necessity of participation in the program of “Returning Good 
Citizens Back to Their Communities.”  
 2) The appropriate model of participation between community justice centers and 
Chachoengsao Central Prison was comprised of factors as follows: preparation of the labor skills of 
inmates, recommendations of good conduct for the freed inmates, formation of morality and ethics 
among inmates, before and after giving them their freedom, coordination between the central prison 
and community justice centers, and the promotion of good attitudes towards inmates.  
 3) Pertaining to the evaluation of the model of participation between community 
justice centers and Chachoengsao Central Prison, the study results indicated that the model could be 
applied to foster effective participation between community justice centers and Chachoengsao Central 
Prison in the program of “Returning Good Citizens Back to Their Communities” 

Keywords: returning good citizen back to community, community justice center, former inmate 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ 
จิระเดชประไพ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พ.ต.อ. 
ดร.ปกรณ์  มณีปกรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย รวมถึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล 
และอาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ิมเติมและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
เพ่ือให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ ตลอดจน รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ประธานกรรมการสอบ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและให้ค าแนะน า
อันเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร
กรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ผู้ต้องขัง ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลส าคัญทั้งในการสัมภาษณ์เชิงลึก และตอบแบบสอบถามการวิจัย รวมถึง
การสนทนากลุ่ม  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
รุ่นที่ 5 ทุกท่าน และที่ส าคัญยิ่งขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ที่ช่วยเหลือให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา
จึงท าให้งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 

นายยศพนต์ สุธรรม 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 
 การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่ละเมิดต่อกฎเกณฑ์ของสังคม มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  
ที่เปลี่ยนไป ในอดีตการลงโทษมุ่งเน้นตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้แค้นทดแทน (retribution) 
ที่มีลักษณะ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เพราะเชื่อว่าการลงโทษที่รุนแรง ถือเป็นข่มขู่ยับยั้งการกระท าผิด 
(deterrence) ทั้งยับยั้งคนในสังคมไม่ให้กระท าตามอย่าง (general deterrence) และยังเป็นการยับยั้งตัว
ผู้กระท าผิดไม่ให้กลับมากระท าผิดซ้ า (specific deterrence) รูปแบบการลงโทษโดยใช้ระบบเรือนจ า 
(custodial treatment) เป็นวิธีการลงโทษที่นิยมใช้กันหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะถือว่า
เป็นการตัดโอกาสในการกระท าผิด (incapacitation) ท าให้ผู้กระท าผิดต้องถูกจองจ า ขาดอิสรภาพ
และไม่สามารถออกมาสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้คนในสังคมได้ขณะถูกควบคุมตัวในเรือนจ า 
แต่มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากที่พบว่า การควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจ าโดยไม่ได้มีกระบวนการแก้ไข
พัฒนาพฤตินิสัย นอกจากจะท าให้ผู้กระท าผิดไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วยังท าให้ผู้กระท าผิดต้อง มี
สภาพเสื่อมโทรมลงไปกว่าเดิมอีก เนื่องจากเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ าโดยไม่มีกิจกรรมใดๆ ท า หรือไม่ได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต และเกิดการรวมกลุ่มเรียนรู้
ถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากรซึ่งกันและกัน จึงอาจเสี่ยงต่อการกลับมากระท าผิดซ้ ามากยิ่งขึ้น (กลุ่มงาน
พัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2552, หน้า 8) 
 ปรัชญาในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนจากในอดีต
ที่เน้นการน าผู้กระท าผิดมาลงโทษเพ่ือการแก้แค้นทดแทน เป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัย 
(rehabilitation) และการน ากลับคืนสู่สังคม (reintegration) ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า วันหนึ่งในอนาคต
เมื่อผู้ต้องขังเหล่านี้ได้รับโทษในเรือนจ าตามค าพิพากษาแล้ว จะต้องกลับออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมภายนอก กระบวนการพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
กรมราชทัณฑ์จึงได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญ (mission) ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ มุ่งเน้นการควบคุม
และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด เพ่ือให้ผู้กระท าผิดปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมให้เป็นไป
ตามบรรทัดฐานของสังคม (social norms) สามารถกลับไปสู่สังคมโดยไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า 
แต่สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ในปัจจุบัน พบว่ามีสูงถึงจ านวน 302,339 คน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กองแผนงานกรมราชทัณฑ์) สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท. 102 (ก) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 
ในขณะที่ความจุมาตรฐานสามารถรองรับได้เพียง 160,000 คน ท าให้กระบวนการในการควบคุมดูแล
ผู้ต้องขังอาจไม่ทั่วถึง นอกจากนั้น ผู้ต้องขังที่พ้นโทษกลับสู่สังคม (released prisoners) มักถูกตีตรา
และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสมัครเข้าท างานในสถานประกอบการ
เนื่องจาก มีประวัติเคยต้องโทษและผู้ประกอบการมักไม่ไว้วางใจในพฤติกรรม ส่งผลให้ผู้ต้องขังพ้นโทษ
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  2 

ที่ผ่านการแก้ไขฟ้ืนฟูและตั้งใจกลับตนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถจ านวนมาก ประสบปัญหาการว่างงาน 
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การกระท าผิดซ้ า (recidivism)   
 จากสถิติมีผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวกรณีพ้นโทษปกติ โดยเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน และได้รับ
การพักการลงโทษ โดยเฉลี่ยเดือนละ 300 คน ที่ต้องกลับสู่สังคม หากไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
การไม่ได้รับโอกาสในการสมัครงาน เป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้ผู้พ้นโทษเหล่านี้ กลับไปกระท าผิดซ้ า ดังนั้น
นโยบายเน้นหนักของกรมราชทัณฑ์ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการก าหนดนโยบายที่ให้ความส าคัญ
กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรราชทัณฑ์และการสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้พันธมิตร
กลุ่มต่างๆ ได้เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ แต่จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “พันธมิตร
ภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม” กลับพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ ในการคืนคนดีสู่สังคมของเรือนจ ามีน้อยมาก 
(ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2552, หน้า 8) 
 เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ พยายามขับเคลื่อน  
การด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจของกรมราชทัณฑ์ในการคืนคนดีสู่สังคม ทั้งการจัดโปรแกรมพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ฝึกอาชีพ การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม ตลอดจนโปรแกรมเฉพาะตามประเภทคดีและพฤติกรรม 
ส าหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลึก ด้วยตระหนักว่าผู้ต้องขังแต่ละคนมีสาเหตุการกระท าผิดที่แตกต่างกัน 
รวมทั้ง การหาเครือข่ายในการรองรับผู้พ้นโทษเข้าท างาน ซึ่งเป็นการท างานในเชิงรุกตามนโยบายเปิดเรือนจ า
สู่สังคม หากแต่ในทางปฏิบัติ ยังประสบปัญหาการท างานภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ และขาดการประสานงาน
กับภาคสังคมที่จะมารับช่วงต่อในการดูแลผู้พ้นโทษ ทั้งนี้จึงได้มีการประสานความร่วมมือ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ระหว่างส านักนายกรัฐมนตรีส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งได้มีภารกิจหนึ่งคือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งภารกิจหนึ่ง
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน คือ การคืนคนดีสู่สังคม โดยให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบ าบัด แก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก รวมทั้ง
ให้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชน ได้อย่างปกติตามความเหมาะสม (กองพัฒนา
ยุติธรรมชุมชน, 2558, หน้า 44)  
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 หน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ยังไม่มีการร่วมมือกันในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
โดยเฉพาะความร่วมมือในเรื่อง “การคืนคนดีสู่สังคม” ระหว่างเรือนจ าและศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่างๆ 
อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เป็นต้นว่า เมื่อจะมีการปล่อยผู้ต้องขังที่พ้นโทษกลับคืนสู่ชุมชน ทางเรือนจ า
ก็ไม่ได้แจ้งทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เตรียมรับผู้พ้นโทษ เพ่ือที่ทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะได้ไปพูดคุย
กับผู้พ้นโทษว่ามีปัญหาอะไรบ้าง โดยเฉพาะการหางานท าหรือประกอบอาชีพสุจริตต่างๆ รวมทั้ง
การที่ชุมชนแสดงการยอมรับผู้พ้นโทษในฐานะสมาชิกท่ีมีศักยภาพของชุมชน 
 ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ ง ก็คือ นโยบายของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องในเรื่อง  
“การคืนคนดีสู่สังคม” ยังไม่มีความชัดเจน ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กล่าวคือ ทางเรือนจ าต่างๆ 
ทั่วประเทศก็ยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากทางหน่วยเหนือ
คือ กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่ได้ก าหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
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ท าให้การด าเนินงานในเรื่อง “การคืนคนดีสู่สังคม” ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ก็มีภารกิจหลักในการไกล่เกลี่ย/ระงับกรณีพิพาทต่างๆ ในชุมชน ภารกิจรองในเรื่องการรับผู้พ้นโทษ
กลับคืนไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในชุมชนก็เลยกลายเป็นภารกิจที่ไม่สู้จะได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯ เท่าที่ควร และยิ่งเมื่อทางศูนย์ไม่ได้รับการติดต่อประสานงานจากทางเรือนจ า ในเรื่องการปล่อยตัว 
ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่ชุมชนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ท าให้ผู้พ้นโทษไม่ได้รับการต้อนรับกลับสู่ชุมชน 
และให้โอกาสในการหางานท าและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ซึ่งก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
ผู้พ้นโทษกระท าความผิดซ้ าและต้องถูกจับกุมด าเนินคดี และถูกส่งกลับเข้าไปถูกคุมขังในเรือนจ า
อีกในที่สุด 
 ด้วยความตระหนักถึงในปัญหาดังกล่าวข้างต้น หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เป็นต้น
ว่ากรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ส านักนายกรัฐมนตรี และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และได้มีนักวิชาการหลายท่านอาทิ เสาวคนธ์ 
เจษฎารักษ์ และคณะ (2552, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการป้องกันการกระท าผิดซ้ าว่า 1) ความต้องการของผู้ต้องขังขณะต้องโทษและภายหลังการปล่อยตัว
พบว่า ผู้ต้องขังมีความต้องการฝึกอาชีพเพ่ือน าไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังการปล่อยตัว 2) ศักยภาพ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ กับการป้องกันการกระท าผิดซ้ า พิจารณา
ในด้านความพร้อมใน 4 ประเด็น คือ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ และด้านการติดตาม
ประเมินผล 3) ศักยภาพของเรือนจ าในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท าผิดซ้ า พิจารณาความพร้อม
ในด้านเจ้าหน้าที่ ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ และด้านการติดตามประเมินผล 4) การมีส่วนร่วม
ที่จะป้องกันการกระท าผิดซ้ า พบว่า การมีส่วนร่วมที่จะเป็นการป้องกันการกระท าผิดซ้ าก าหนดได้
เป็น 3 ระยะ คือก่อนผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ า ระหว่างผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจ าและภายหลังปล่อยตัว  
และ 5) รูปแบบแนวทางการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันการกระท าผิดซ้ า พบว่ามีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันการกระท าผิดซ้ า ประกอบด้วย ผู้ต้องขัง ญาติผู้ต้องขัง เรือนจ า 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน และภาคสังคมอ่ืนๆ 
 อย่างไรก็ตาม การพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างคนต่างท า ยังมิได้บูรณาการหรือร่วมกันระดมสมองและก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผลให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เท่าที่ควร 
 ผู้วิจัยมีความจ าเป็นในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบ โดยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการระดมสมองและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะน าวิชาความรู้ที่ผู้วิจัยได้รับจากคณาจารย์ในระหว่างการเข้ามาศึกษา
ในสถาบันที่ได้รับพระราชนามจากสมเด็จพระภาคินีเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แห่งนี้ ไปประยุกต์ใช้
ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการกระท าความผิดซ้ าของผู้ต้องขัง ต่อจากนั้นก็จะระดมสมอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีแนวทางการด าเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน หรือเป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ หลังจากนั้นผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ก็จะร่วมกันก าหนดรูปแบบการมีส่วนเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
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ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เมื่อได้รูปแบบการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์แล้ว จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ผู้ต้องขังกระท าความผิดซ้ า เพ่ือลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน และน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ที่ เกี่ยวข้องพิจารณารับรองรูปแบบดังกล่าว และหากรูปแบบที่น า เสนอได้รับการรับรอง 
(verification) ก็จะเผยแพร่รูปแบบดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่มีความสนใจต่อไป 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย   

            
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 สภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร 
 1.2.2 การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ควรด าเนินการรูปแบบอย่างไร 
 1.2.3 ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 1.3.2 เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู ่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 เพ่ือประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
        การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ให้ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิด
เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตลอดจนทฤษฎีตีตราหรือตราบาป และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   
 1) การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยจากแอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1979, p. 38; ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546, 
หน้า 19; อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ, 2541, หน้า 77-85; ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 6; โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์, 
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Cohen & Uphoff, 1977; ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์ , 2550, หน้า 21-22; โกวิทย์ พวงงาม, 2550, หน้า 8) 
ประกอบด้วย  
 (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 2) การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ศึกษาเอกสารงานวิจัยของ ฆนิศา งานสถิร (2553, หน้า 29; ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และทองใหญ่ 
อัยยะวรากูล, 2558, หน้า 90) ทฤษฎีพันธะทางสังคม ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม ทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประกอบด้วย 
 (1) ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา  
 (2) ด้านทัศนคติ  
 (3) ด้านความต้องการ  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559–เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่การวิจัยเฉพาะในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 11 อ าเภอ 
อ าเภอละ 1 ศูนย์ ได้แก่  
 1) อ าเภอเมือง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านใหม่ 
 2) อ าเภอบางคล้า ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลเสม็ดใต้ 
 3) อ าเภอบ้านโพธิ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหนองตีนนก 
 4) อ าเภอบางปะกง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบางวัว 
 5) อ าเภอคลองเขื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองเขื่อน 
 6) อ าเภอราชสาส์น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลดงน้อย 
 7) อ าเภอพนมสารคาม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลเกาะขนุน 
 8) อ าเภอแปลงยาว ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลแปลงยาว 
 9) อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลดอนฉิมพลี 
 10) อ าเภอท่าตะเกียบ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองตะเกรา 
 11) อ าเภอสนามชัยเขต ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่ากระดาน 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง    
 1) การวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (key informants) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญกลุ่มท่ี 1 สัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interview) โดยเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 39 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
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 (1) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง จ านวน 8 ท่าน 
 (2) สัมภาษณ์คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง จ านวน 11 ท่าน 
 (3) สัมภาษณ์ญาติผู้ต้องขัง จ านวน 4 ท่าน 
 (4) สัมภาษณ์ผู้น าศาสนาในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าคณะต าบล 3 รูป 
โต๊ะอิหม่าม 3 ท่าน บาทหลวง 2 ท่าน และศิษยาภิบาล 1 ท่าน 
 (5) สัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 ท่าน 
 (6) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย จ านวน 4 ท่าน 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญกลุ่มท่ี 2 การสนทนากลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น
กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กลุ่มนักวิชาการ 
และกลุ่มข้าราชการ 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญกลุ่มท่ี 3 การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดี
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนักวิชาการ  
กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มข้าราชการและประชาชนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดี
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 2) ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ 
 (1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังชาย จ านวน 3,255 คน ผู้ต้องขังหญิง 
จ านวน 272 คน ของเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา (ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, หน้า 19)  
 (2) กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการก าหนดกลุ่ม
ขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ระดับค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย จ านวน 505 คน จากตารางส าเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา และมุ่งสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดี 
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 1.5.1 การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราประกอบด้วย  
 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
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 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 1.5.2 การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราประกอบด้วย 
 1) ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา  
 2) ด้านทัศนคติ  
 3) ด้านความต้องการ  
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 เรือนจ ำ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขัง
ให้เป็นไปตามค าสั่งของศาลหรือค าสั่งของผู้มีอ านาจ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ เรือนจ า หมายถึง เรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
 1.6.2 คืนคนดีสู่สังคม หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ พฤติกรรมของอดีต
ผู้ต้องขังที่เคยก้าวพลาดให้มีโอกาสได้กลับมาพัฒนาตัวเอง ให้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างมีคุณค่า และปฏิบัติตน
ตามกรอบของกฎหมายและสังคม โดยไม่กลับไปกระท าผิดซ้ า 
 1.6.3 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกันโดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมติดตามประเมินผลของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ผู้ต้องขัง ครอบครัว 
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ประชาชน และภาคสังคมอ่ืนๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขัง
ทั้งในขณะต้องโทษและภายหลังการปล่อยตัว โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ภายหลังได้รับการปล่อยตัว
ผู้ต้องขังสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ และสังคมมีความสงบสุข
ปลอดจากอาชญากรรมจากการกระท าผิดซ้ า 
 1.6.4 กำรมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ผู้น าชุมชน ครอบครัวผู้ต้องขังและชุมชนในสังคม โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ปัญหา ให้โอกาส
ผู้ต้องขังได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า ประกอบด้วย 
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสังคม 
ครอบครัวผู้ต้องขัง เรือนจ า และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่างๆ 
กิจกรรมต่างๆ ที่ดี เพ่ือให้โอกาสผู้ต้องขังส านึกในการกระท าผิดและช่วยให้ผู้ต้องขังตัดสินใจกลับตัว
เป็นคนดีในการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป 
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังที่กระท าความผิด 
โดยเรือนจ าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยร่วมกัน
จัดกิจกรรมอบรมจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมก่อนได้รับการปล่อยตัว จะช่วยให้ไม่กระท าความผิดซ้ า  
โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ าประสานงานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือให้ชุมชนช่วยดูแล ให้ค าปรึกษาผู้ต้องขัง
หลังจากรับการปล่อยตัว มีการพบปะ พูดคุย กับผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเรือนจ าให้ประชาชนได้เข้าใจ 
 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ต้องขังถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
ซึ่งคนในสังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเพ่ือผลประโยชน์ของชุมชนเอง โดยให้ผู้ต้องขัง
ออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าเพ่ือท าประโยชน์ให้กับสังคม จะท าให้คนในสังคมเห็นใจและให้โอกาส
กับผู้ต้องขังมากขึ้น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ การสอนอาชีพของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขัง
กับชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชนเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดี
มีก าลังใจในการปรับตัวเป็นคนดีของผู้ต้องขัง ซึ่งล้วนแล้วเป็นผลประโยชน์ที่ทางสังคมจะได้รับ  
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 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้น าชุมชนมีการติดตาม
ประเมินผล ดูแล ให้ค าปรึกษา ช่วยแนะน าอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วว่ามีการท าความผิด
ซ้ าซากหรือไม่เพื่อน ามาแก้ไขต่อไป รวมไปถึงการที่เรือนจ ามีการเปิดรับการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับความเชื่อถือและเกิดความศรัทธาจากประชาชนเมื่อผู้ต้องขัง
พ้นโทษแล้ว มีหน่วยงานติดตาม ดูแล ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมารายงานตัวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เป็นระยะๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ 
 1.6.5 กำรคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้น าชุมชน ครอบครัวผู้ต้องขัง และชุมชนในสังคม  ร่วมกัน ร่วมแก้ปัญหา 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความต้องการของผู้ต้องขังและสังคม ให้ผู้พ้นโทษมีโอกาสได้กลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างมีคุณค่า ประกอบด้วย 
 1) ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา หมายถึง เรือนจ าเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับผู้ต้องขังภายในเรือนจ า สื่อ ข่าวสารที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
ไปในทางลบ การอบรมฝึกทักษะด้านอาชีพ มีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ า 
แล้วไม่มีอาชีพรองรับ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ า แล้วไม่มีเงินทุนไว้ประกอบอาชีพ เรือนจ า
กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการประสานงานกันที่ดี มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังเรือนจ าเปิ ดโอกาส
ให้มีการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด 
 2) ด้านทัศนคติ หมายถึง ชุมชน สังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาสผู้ต้องขังหวาดกลัว มีอคติ
ที่ไม่ดีต่อผู้ต้องขัง มองภาพลักษณ์ภายนอกของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังถูกตีตราว่าเป็นคนขี้คุก ขี้ตาราง  
หากผ่านการจ าคุกมาก่อน สังคมจะไม่ยอมรับครอบครัวให้ก าลังใจผู้ต้องขังเป็นอย่างดี มีการประชาสัมพันธ์
งานราชทัณฑ์และกิจกรรมของผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะช่วยให้คนในสังคมมีทัศนคติในแง่บวก
ต่อผู้ต้องขังไม่ว่าจะกระท าผิดกรณีใด  
 3) ด้านความต้องการ หมายถึง ต้องการได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบครัว 
ชุมชน สังคมยอมรับและให้โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีในสังคม ได้รับก าลังใจจากครอบครัว ชุมชน สังคม
ในการปรับตัวเป็นคนดีและการด าเนินชีวิตในสังคมหลังจากการพ้นโทษ ต้องการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 
มีอาชีพรองรับ มีเงินทุนส าหรับการไปประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว ต้องการบวชหรือศึกษา
ศาสนาหลังได้รับการปล่อยตัวเพ่ือเยียวยาจิตใจ  
 1.6.6 ผู้ต้องขัง หมายถึง ผู้กระท าผิดกฎหมาย ประกอบด้วย นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง 
และคนฝากขัง ตามนัยมาตรา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 
 1) นักโทษเด็ดขาด หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุก ภายหลังค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดและหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกกักขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 
 2) คนต้องขัง หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง 
 3) คนฝาก หมายถึง บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธี 
 1.6.7 กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต่อเนื่อง
นับจากที่ได้รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ในเรือนจ าจนผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ ดังนั้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง จึงครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทั้งในด้านการจัดบริการอบรมแก้ไข  
และการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยและไม่หลบหนี ซึ่งสามารถแยกพิจารณาขั้นตอน 
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และมาตรการในการควบคุม และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้เป็น 3 ช่วง คือ 1) การรับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้
ในเรือนจ า 2) การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในขณะที่อยู่ในเรือนจ า 3) การปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งให้หมายรวมถึง
ในกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตด้วย 
 1.6.8 กำรพัฒนำพฤตินิสัย หมายถึง วิธีการแก้ไขผู้กระท าผิดที่ใช้วิธีการอบรมให้ความรู้
ให้การศึกษา การสอนศาสนา ศีลธรรมจรรยา ให้การฝึกวิชาชีพด้านต่างๆ รวมถึงการสังคมสงเคราะห์ 
และนันทนาการ 
 1.6.9 กำรกระท ำผิดซ้ ำ หมายถึง ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วหวนกลับไปกระท าผิด
กฎหมายอาญาขึ้นอีกภายในระยะเวลาและลักษณะการกระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 และมาตรา 92 
 1.6.10 เจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน หมายถึง ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน
ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
 1.6.11 ผู้ต้องขังที่ได้รับกำรปล่อยตัว หมายถึง นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งปล่อยตัว
แบบมีเงื่อนไข คือ ปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ าคุก และการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไข 
คือ การปล่อยตัวพ้นโทษตามค าพิพากษาของศาล  
 1.6.12 ญำติ หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังโดยเป็น บิดา มารดา สามี 
ภรรยา บุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา ของผู้ต้องขังตามกฎหมาย 
 1.6.13 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นในที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลต าบล ในท้องที่ต าบลนั้นๆ 
ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่องหรือด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
 1.6.14 คณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
มีโครงสร้างประกอบด้วย  
 1) ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง) 
 2) รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเองจ านวน 2 คนตามล าดับ) 
 3) กรรมการประกอบด้วย 
 (1) ประธานคณะท างานด้านอ านวยการในคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
เลือกกันเอง 2 คน  
 (2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลที่มีภูมิล าเนา
ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลือกกันเอง 2 คน 
 (3) ผู้แทนผู้น าองค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบล เลือกกันเอง 2 คน 
 (4) ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เดิม) ที่มีอยู่ในต าบล 1 คน 
 (5) ต ารวจชุมชน 1 คน 
 (6) ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นชอบร่วมกันไม่เกิน 2 คน 
 4) กรรมการและเลขานุการ : นิติกร/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลในพ้ืนที่ต าบลนั้น 1 คน 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.7.1 ท าให้ทราบสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในปัจจุบันระหว่างเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มของการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในอนาคตต่อไป 
 1.7.2 ท าให้ได้แนวทางการมีส่วนร่วม ระหว่างเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรากับศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ต าบลน าร่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือน าไปสู่การการปรับปรุงการการมีส่วนร่วม
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้การปฏิบัติงานในการคืนคนดีสู่สังคม
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.7.3 เป็นการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือให้
การมีส่วนร่วมสามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กระท าผิดซ้ า 
อันเป็นการคืนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้แก่สังคมต่อไป 
 1.7.4 ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดูแลผู้พ้นโทษของ เรือนจ า/ทัณฑสถาน ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดร่วมกับศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ต าบลน าร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.7.5 กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ สามารถก าหนดเป็นนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ในการคืนคนดีสู่สังคม 
 1.7.6 เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา น ารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิด
ของงานวิจัย โดยรวบรวมและน าเสนอรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน และส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1.1 ความหมายของยุติธรรมชุมชน (community justice) 
 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 
 2.1.3 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1.4 ทฤษฎีตีตรา หรือตราบาป 
 2.1.5 ทฤษฎีการระบายสีให้แก่ความชั่วร้าย 
 2.1.6 ทฤษฎีความสัมพันธ์กับครอบครัวและพฤติกรรมอาชญากรรม 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการคืนคนดีสู่สังคม 
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการคืนคนดีสู่สังคม 
 2.2.2 ทฤษฏีพันธะทางสังคม 
 2.2.3 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม 
 2.2.4 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 2.2.5 แนวคิด และทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 2.3.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 2.3.3 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.3.5 เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.3.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน และส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 2.1.1 ความหมายของยุติธรรมชุมชน (community justice) 
 ยุติธรรมชุมชนในยุคดั้งเดิมมีการรวมตัวกันเพ่ือความอยู่รอด เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สร้างระบบ
หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาขึ้นภายในชุมชนเอง รูปแบบหรือแนวทางการแก้ปัญหาจึงอาจหลากหลาย
แตกต่างกันตามวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิหลังของแต่ละท้องถิ่น ต่อมารัฐได้เข้ามาจัดการ
ดูแลชุมชนโดยถือว่ารัฐมีอ านาจสั่งการ ส่วนชุมชนมีหน้าที่เชื่อฟังและรอรับความช่วยเหลือจากรัฐ เมื่อชุมชน
เกิดปัญหารัฐน ากระบวนการยุติธรรมหลักเข้าไปเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน แต่กระบวนการยุติธรรม
ของรัฐนั้นเป็นรูปแบบเดียวและไม่มีความหลากหลายไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของท้องถิ่น 
ทางเลือกใหม่ของกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งก็คือ การคืนอ านาจการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลับไปสู่
ชุมชน โดยที่รัฐยังมีหน้าที่ให้การสนับสนุนชุมชนให้เกิดความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะดูแลแก้ไขปัญหา
ที่เกิดในชุมชนได้ ขณะเดียวกันรัฐควรเปิดช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามากขึ้น ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการด าเนินคดีและภายหลังจากศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษ
จ าเลยแล้ว 
 ต่อมาแนวคิดยุติธรรมชุมชนแบบดั้งเดิมของไทยได้ล่มสลายไปเมื่อมีการปฏิรูประบบ
กฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามแบบตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2434 ท าให้บทบาทหน้าที่ของชุมชน
ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเริ่มถูกลดทอนความส าคัญกลายเป็นเพียง “ผู้รับบริการ” และ
หันมาให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการท าหน้าที่ “ให้บริการ” แทนอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ชุมชน
ขาดพลังความเข้มแข็ง การจัดการกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันคดีความทั้งหลายทั้งปวง
ที่ทับถมเพ่ิมพูนขึ้นตามกระแสการพัฒนาประเทศก็ถูกดึงเข้าสู่สายพานของกระบวนการยุติธรรม 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงได้เริ่มน าโครงการตามรอยคนดี และโครงการพลังเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดมาใช้อันเป็นจุดเริ่มการกลับคืนมาอีกครั้งของแนวคิดยุติธรรมชุมชน
ในสังคมไทยร่วมสมัย (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ, 2551, หน้า 253-255) 
 ความหมายของ “ยุติธรรมชุมชน” แนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชนเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ยังไม่มี
ค าจ ากัดความที่ชัดเจนนัก จึงมีการให้ความหมายที่หลากหลาย เช่น 
 ดล บุนนาค (2552, หน้า 256-297) กล่าวว่า ยุติธรรมชุมชน คือ แนวคิดที่มองอาชญากรรม
ว่าเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมทุกหน่วย
ควรให้ความส าคัญกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนเป็นหลัก ยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
นั ้นมี เป้ าหมายเดียวกัน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (community participation)  การเสริมพลัง 
(empowerment)  และการพัฒนา (development) เนื่องจากพันธะสัญญาของชุมชนจะมีพลัง
แข็งแกร่งเพ่ิมมากขึ้น เมื่อผู้คนได้มีโอกาสมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน
เท่ากับเป็นการน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาฝึกหัดที่จะควบคุมสังคมแบบไม่เป็นทางการยุติธรรมชุมชน
เน้นที่การป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและยุติธรรมชุมชนมีลักษณะเป็นพลังเงียบที่มีอิทธิพล
ต่อบทบาทของเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระท าผิด หรือยุติธรรมชุมชน คือ วิธีการเชิงกลยุทธ์ในการป้องกัน
และลดการเกิดอาชญากรรมโดยการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน นโยบายหลักของยุติธรรมชุมชน
จึงอยู่ที่การแก้ปัญหาเชิงรุก โดยมุ่งที่การป้องกัน ควบคุม และลดการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งการเยียวยา
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ความเสียหายจากอาชญากรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดด ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความยุติธรรมในชุมชน 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิของคนชุมชน 
 จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2551, หน้า 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ยุติธรรมชุมชน หมายถึง 
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วน
ในการป้องกัน ควบคุม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรง
ที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟ้ืนฟูระบบยุติธรรม
เชิงจารีต และ/หรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
และเข้าถึงความยุติธรรมและเพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพและความสมานฉันท์ และมีกลไกการท างานตามระบบ
ยุติธรรมชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบยุติธรรมหลักผ่านการประสานงานของหน่วยงานยุติธรรมจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยพ้ืนฐานหลักการหลายประการ เช่น หลักการประชาธิปไตย 
(democratic principles) หลักการยึดบรรทัดฐานของชุมชน (norm affirmation) หลักความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน (egalitarian principles) หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน (citizen participation) 
หลักการพึ่งพากัน (mutuality) และหลักความปลอดภัยของชุมชน (public safety) เป็นต้น 
 Karp & Clear (2000, p. 324) ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ยุติธรรมชุมชน” ไว้อย่างกว้างๆ คือ 
การป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทั้งหลายในระบบยุติธรรม
ทางอาญาแบบดั้งเดิม ที่ยอมเปิดหน้างานของตนให้ชุมชนสามารถเข้ามา และระบบยุติธรรมทางอาญา
ท างานร่วมกันเพ่ือที่จะควบคุมอาชญากรรมและความไร้ระเบียบใดๆ ในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ของรูปแบบหรือกิจกรรมนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพือ่ชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชน  
 Kurki (2000, p. 235) อธิบายเกี่ยวกับแง่มุมปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมไว้ว่า 
“ยุติธรรมชุมชน คือ แนวคิดที่มองอาชญากรรมว่าเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ซ่ึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยควรให้ความส าคัญกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
เป็นหลัก” 
 ดล บุนนาค (2552, หน้า 106) ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้น าแนวคิดยุติธรรมชุมชน
มาปรับใช้บ้างแล้วที่ส าคัญ คือ การจัดตั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชนขึ้นเป็นกลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความสนใจ
และสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน การจัดตั้งเครือข่าย
ยุติธรรมนั้นเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” 
(justice for all, all for justice)  
 บทบาทท่ีรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความสงบสุขด้วยแนวคิดยุติธรรมชุมชนนั้นมีหลายด้าน 
เช่น การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรม โดยจัดตั้งต ารวจบ้าน หรือเพ่ือนบ้านระวังภัย เป็นต้น 
แต่บทบาทส าคัญที่เก่ียวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ คือ การดูแลผู้พ้นโทษในชุมชน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ยุติธรรมชุมชน หมายถึง ยุทธวิธีในการส่งเสริม
สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุม จัดการความขัดแย้ง
เชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิด 
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ตลอดจนคืนคนดกีลับสู่ชุมชนด้วยการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชน
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรม และมีกลไกการท างานตามระบบยุติธรรมชุมชนที่เชื่อมโยง
กับระบบยุติธรรมหลักผ่านการประสานงานของหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนให้ความส าคัญกับการป้องกันอาชญากรรม
ในชุมชนเป็นหลัก 
 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 
 แนวคิดยุติธรรมชุมชนนับว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) เป็นรูปแบบวิธีการ
ในเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหา
และป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยอาจมีลักษณะการด าเนินงานอย่างเป็นหุ้นส่วนระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายที่มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อความปลอดภัยสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของชุมชนอันเป็นการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของชุมชนอย่างที่กระบวนการยุติธรรมตามธรรมดาไม่สามารถให้ความส าคัญและด าเนินการได้
ในส่วนนี้ มาตรการทั้งหลายเหล่านี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่มีไว้เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนได้มีโอกาส
เข้ามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้งในชุมชน หรือมีส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ระท าผิด และก าหนดบทลงโทษทางสังคมแก่ผู้ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยแก่ชุมชน ดังนั้น 
เส้นทางการเดินตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนจะเรียกร้องการท างานร่วมกันแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่างชุมชน
กับศาล อัยการ ทนายความ ต ารวจ ราชทัณฑ์คุมประพฤติ และผู้บังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนเท่าที่จะเอ้ือ
ต่อการเขาร่วมกันท างานแบบเคยีงบ่าเคยีงไหล่  
 Karp & Clear (2000, pp. 327-340) ได้กล่าวถึง หลักการพ้ืนฐานและองค์ประกอบของ
แนวคิดยุติธรรมชุมชน ไว้ดังนี้ 
  หลักการพื้นฐานของแนวคิดยุติธรรมชุมชน มีดังนี ้
 1) หลักการประชาธิปไตย (democratic principles)  
 2) หลักการยึดบรรทัดฐานของชุมชน (norm affirmation)  
 3) หลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (egalitarian principles)  
 4) หลักความปลอดภัยชุมชน (public safety)  
 5) หลักการพึง่พาอาศัยกันและกัน (mutuality)  
 6) หลักการดูแลหรือถักทอสายสัมพันธ์ (inclusive)  
 7) หลักการเขา้ร่วมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน (citizen participation)  
 องคป์ระกอบของแนวคิดยุติธรรมชุมชนที่ส าคัญ มี 5 ประการ ดังนี้  
 1) เน้นการด าเนินงานพืน้ที่ในละแวกเดียวกัน (neighborhood level)  
 2) เน้นการด าเนินงานในลักษณะการแกปัญหา (problem soldiering)  
 3) เน้นการด าเนินงานแบบกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (decentralizes 
authority and accountability)  
 4) เน้นการด าเนินงานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน (gives 
priority to a community`s quality of life)  
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 5) เน้นการด าเนินงานโดยชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม (involves 
citizens in the justice process) 
 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง วิมล โรมา และมุกดา ส านวนกลาง, 
(2548, หน้า 1–3) ได้กล่าวว่า แนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชน เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันอาชญากรรม
ของกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ผ่านมา  
มีความพยายามในการท ากิจกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมในภาคส่วนต่างๆ เช่น ต ารวจ 
ศาล อัยการ ราชทณัฑ์ และคุมประพฤติ เช่น การท าศาลประชาชน ต ารวจชุมชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความพยายามข้างต้น 
เป็นการท ากิจกรรมที่หวังให้มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน กิจกรรม
เหล่านั้นเกิดขึ้น โดยการคิดจากปัญหาที ่ภาครัฐเห็นและอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการ ดังนั้น การมีส่วนร่วมยังอยู่ในระดับต่ ามาก และการด าเนินงานไม่เป็นกระบวนการ  
ไม่ครอบคลุมกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบส าคัญของยุติธรรม
ชุมชน มีดังนี้ 
 1) การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องพัฒนามาจากบริบท และมุมมองของชุมชนจากวิถี
ชีวิตของชุมชน 
 2) การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องแก้ไขปัญหา ไม่ใช่การปราบปรามเพ่ือเอาชนะ 
 3) การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องมีการกระจายอ านาจและการร่วมรับผิดชอบ 
 4) การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องเน้นการพัฒนาทักษะชุมชนในการดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง 
และคุ้มครองผู้กระท าผิด เหยื่อ หรือคนในชุมชนโดยวิถีของชุมชนเอง 
 5) การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เน้นการท างาน
ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย 
 การพัฒนายุติธรรมชุมชนที่ผ่านมาเกิดจากการมีปัญหาอาชญากรรมในชุมชน จึงมีความพยายาม
ที่จะลด ป้องกันอาชญากรรม และความเสียหายจากอาชญากรรมเป็นหลัก จึงมีการประยุกต์หลักการท างาน
ชุมชนในมุมมองและผลลัพธ์เพ่ือการแก้ไขปัญหาโดยการอบรมคนในชุมชน เพ่ือให้สามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่
ได้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐต้องการ ต่อมามีการน ามุมมองการท างานร่วมกันเพ่ือการป้องกันก่อนเกิดปัญหา 
โดยการน าหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม สิทธิและความรับผิดชอบของทุกคนในสังคมหรือชุมชน
ที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
 1) หลักการพัฒนาบรรทัดฐานของสังคมหรือชุมชนที่ เป็นมาตรฐานการแสดงออก
หรือพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน 
 2) หลักการสมานฉันท์ ที่สามารถเยียวยาทั้งผู้กระท าผิดและผู้เสียหาย เพื่อให้เกิด
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ในชุมชน 
 3) หลักการสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้กับสมาชิกของชุมชนในการด ารงชีวิต 
ประกอบอาชีพ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
 พัฒนาการการสร้างยุติธรรมชุมชน เพ่ือป้องกันอาชญากรรม โดยใช้หลักการท างานจากมุมมอง
ชุมชน วิถีชุมชน ได้จุดประกายแนวคิดยุติธรรมชุมชนที่เน้นด้านความเสมอภาค การให้ทุกคนมีส่วนร่วม
มากที่สุด การสร้างผลประโยชน์รวม และการมีจิตสาธารณะท าเพ่ือผู้อ่ืน แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ช่วยสร้าง
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ยุติธรรมชุมชนเพ่ือการป้องกันปัญหาได้ และสามารถท าให้เกิดยุติธรรมชุมชนได้ในทุกพ้ืนที่ ดังนั้น
การพัฒนายุติธรรมชุมชนจึงสามารถท าได้ทั้งก่อนและหลังการเกิดอาชญากรรม 
 2.1.3 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) ความเป็นมาของส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ออนไลน์, 2555) ได้ด าเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมตามภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือศูนย์กลาง
การบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม 
 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ระดับกองเฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง ท าให้ภารกิจ
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างแท้จริง เพราะไม่มีส่วนราชการรองรับในระดับภูมิภาค ในฐานะเป็นส่วนราชการผู้แทน กระทรวง
ยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเฉกเช่นกระทรวงอ่ืนๆ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้แก้ปัญหา
ด้วยการจัดตั้งส านักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ขึ้นในทุกจังหวัด 
 โดยหน่วยงานภายในของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่หลักในการบริการ
จัดการกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด รวมทั้งด าเนินการตามระบบการบริหารงาน
จังหวัด แบบบูรณาการ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 โดยน าร่องเปิด จ านวน 5 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 
ได้แก่ 
 (1) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาคกลาง) 
 (2) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) 
 (3) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
 (4) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 (5) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต (ภาคใต้) 
 ต่อมาได้ ขยายผลจัดตั้งในจังหวัดที่เหลือ 70 จังหวัด 70 แห่งพร้อมกัน เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2548 นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
สาขารัตนบุรี และส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาสมุย 
 2) บทบาทและภารกิจของส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 เพ่ือให้สอดคล้องเจตนารมณ์ที่ว่า “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” กระทรวง
ยุติธรรมจึงมีนโยบายได้จัดตั้ง “ส านักงานยุติธรรมจังหวัด” ขึ้น เพ่ือให้ภารกิจในการอ านวยความยุติธรรม
เข้าถึงชุมชน สังคม โดยรวมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว อย่างแท้จริง จึงก าหนดบทบาทภารกิจ
ให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
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 (1) เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจ าจังหวัด 
 (2) มีหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและ
เป็นธรรม 
 (3) มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชน 
 (4) มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม 
 (5) มีหน้าที่แก้ไขบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
 (6) มีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
 (7) มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
 (8) เปิดช่องทางด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน หรือด้อยโอกาสให้เข้าถึง
ความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
 (9) ด าเนินการน ารูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์) ไปใช้ในทุกพ้ืนที่ 
 (10) มีหน้าที่ในการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนจะไม่สิ้นเปลืองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และไม่เสียเวลา
ในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลท าให้สามารถขจัดความขัดแย้งของประชาชนให้สามารถยุติลงได้
ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และก่อนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้ 
 (11) มีหน้าที่ในการท าให้เกิดความสมานฉันท์ของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่
ความสมานฉันท์ของสังคมในภาพรวม ให้มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 
 (12) มีหน้าที่ในการจัดจั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพ่ือให้ภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วน
ในการป้องกันอาชญากรรม/ลดความขัดแย้ง/การคืนคนดีสู่สังคม และด้านการประชาสัมพันธ์ 
 (13) มีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในชุมชน 
 (14) มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มเข็ง 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านความเป็นธรรม
ทางสังคม (social justice) ประกอบด้วย 5 กรอบภารกิจ โดยสรุป ดังนี้ 
 (1) การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (crime control & prevention) 
ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือกระท าผิดทางอาญาเกิดขึ้น 
โดยการเฝ้าระวังป้องกัน การควบคุมสถานการณ์ การจัดระเบียบชุมชน และการให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน เช่น ระเบียบ/กฎหมายที่จ าเป็น กระบวนการยุติธรรม สิทธิหน้าที่พลเมือง เป็นต้น  
โดยการสนธิก าลังหรือการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบล 
 (2) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย 
การทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของเด็กสตรี คนชรา และคนพิการ แล้วส่งต่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และติดตามผลการด าเนินงานแจ้งให้ผู้ร้อง/ผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ 
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 (3) การไกล่ เกลี่ ยประนอมข้อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย้ ง (conflict 
management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติธรรม (ดูแลรักษา/สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างเหยื่อ ผู้กระท าผิดและชุมชน) 
 (4) การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่ เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน 
(community & victim empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจ ก าลังใจ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนใดๆ 
ให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้น มีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป รวมทั้งการให้ความรู้
หรือค าแนะน าในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินช่วยเหลือ
แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา เงินกองทุนยุติธรรม เป็นต้น 
 (5) การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (reintegration) เพ่ือให้
บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน/สังคมได้เป็นปกติตามความเหมาะสม และไม่หวนกลับไป
กระท าผิดซ้ าอีกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม 
 3) การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง 
 งานยุติธรรมชุมชนระบบใหม่ โดยกระทรวงยุติธรรมด าเนินการร่วมกับกระทรวง 
มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศด้านลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เฉพาะการลดความเหลื่อมล้ าด้านความเป็นธรรมทางสังคม (social justice) ได้มีแนวทางด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล ขึ้นในที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลต าบล ในท้องที่ต าบลนั้นๆ อย่างน้อย ต าบลละ 1 ศูนย์ 
โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้ทดลองน าร่องใน 18 จังหวัด ที่ตั้งกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในทุกอ าเภอ 
จ านวน 290 อ าเภอๆ ละ 1 ต าบล รวมเป็น 290 ต าบล 290 ศูนย์ และกระทรวงยุติธรรมได้มีแผนการ
จะจัดตั้งให้ครบทุกต าบลทั่วประเทศ จ านวน 7,255 ศูนย์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล มีโครงสร้าง ประกอบด้วย   
 (1) ปลัดอ าเภอประจ าต าบล ประธานกรรมการ 
 (2) พัฒนากรประจ าต าบล กรรมการ 
 (3) ต ารวจชุมชนประจ าต าบล กรรมการ 
 (4) ก านันท้องที ่ กรรมการ 
 (5) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล กรรมการ 
 (6) ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเดิม (ถ้ามี) กรรมการ 
 (7) ผู้แทนของกลุ่มอาสาสมัคร คือ ก. อาสาสมัครแรงงาน ข. อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ค. อาสาสมัครคุมประพฤติ ง. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ. ผู้แทนสภาเกษตรกรต าบล ฉ. ผู้น าอาสาสมัครพัฒนาชุมชนระดับต าบล ประเภทละ 1 คน รวม 6 คน 
กรรมการ 
 (8) นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับมอบหมาย 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ก. ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนกลางก าหนด รวมทั้งการประสานส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 ข. จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการ เพ่ือขับเคลื่อน
บทบาทหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล 
 ค. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึกที่ดีด้านการยุติธรรมในต าบล 
 ง. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ในระดับต าบล 
 จ. ติดตามและประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติการ และโครงการภายใต้
การด าเนินการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล 
 ฉ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ 
 ช. ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ประชาชนในข้อกฎหมาย รวมทั้ง
การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท หรือระงับข้อขัดแย้งในต าบล 
 ซ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จ าแนกและส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 ฌ. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหรือส่งต่อกรณีรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ การค้ามนุษย์ และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
 ญ. รับแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระท าผิดคดีอาญาในหมู่บ้าน
ตลอดจนการทุจริตประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ฎ. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ในต าบล 
 ฏ. ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัด 
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ออนไลน์, 2555) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
 (1) ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
 (2) ด้านลดข้อขัดแย้ง 
 (3) ด้านดูแลเหยื่อ/ผู้เสียหาย 
 (4) ด้านคืนคนดีสู่สังคม 
 (5) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 เพื่อการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที  
และเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของทุกหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราได้ลงพ้ืนที่พบปะประชาชน เพ่ือให้ความรู้ด้านศูนย์ยุติธรรม ซึ่งประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน และต้องการการมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการประสานเป็นการภายในเพื่อขอจัดตั ้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพิ่มขึ ้น  
จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 
 (1) ศูนย์ยุติธรรมอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 (2) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอคลองเขื่อน 
 (3) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอบางคล้า 
 (4) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอราชสาส์น 
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 (5) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอท่าตะเกียบ 
 นอกจากนี้ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้ลงพ้ืนที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ่ืน 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเข็มแข็ง รวมทั้งการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 (1) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซอยลิเก 
 (2) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านอู่ตะเภา 
 (3) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคลองจระเข้น้อย 
 (4) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเอวจระเข้ 
 (5) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอพนมสารคาม 
 (6) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหนองแหน 
 (7) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองอีโถน 
 (8) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านข้างวัดทด 
 (9) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านคลองส าโรง 
 (10) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลสองคลอง 
 (11) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ 
 (12) ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ที่ 1 สนามชัยเขต 
 (13) ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ที่ 2 วังตะเคียน 
 (14) ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ที่ 3 คลองเปรง 
 (15) ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ที่ 4 บ้านโพธิ์ 
 (16) ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ที่ 5 แปลงยาว 
 (17) ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน 
 พร้อมกันนี้ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้เข้าไปเยี่ยมเยียน พบปะ
ประชาชน ตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในโอกาส การประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน ซึ่งได้พบเห็นปัญหา 
หลายอย่าง เช่น 
 (1) ประชาชนเข้าไม่ถึงสิทธิและการคุ้มครองของรัฐในเรื่องต่างๆ 
 (2) ประชาชนห่วงใยเรื่องปัญหายาเสพติด 
 (3) ประชาชนยังต้องการความรู้ทางกฎหมายที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
 2.1.4 ทฤษฎีตีตรา หรือตราบาป 
 ทฤษฎีการตีตราเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีนักวิชาการได้แสดงทัศนะไว้หลายท่าน 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โฮเวิร์ด ซอล เบคเคอร์ (Howard Saul Becker, 1963, p. 31) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน 
ผู้มีส่วนก่อตั้ง “ทฤษฎีการตีตรา” ในปี ค.ศ. 1963 เห็นว่าการเบี่ยงเบนไม่เกี่ยวกับคุณภาพของพฤติกรรม 
แต่เกี่ยวข้องกับผลจากปฏิกิริยาตอบโต้ทางสังคม ดังนั้น เบคเคอร์ จึงจัดกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมและปฏิกิริยาโต้ตอบทางสังคมเบคเคอร์ เห็นว่าบุคคลทุกคนในสังคมไม่ว่าในเวลาใดก็อาจถูกตีตรา
ว่าเป็นผู้เบี่ยงเบนเบคเคอร์ อธิบายว่า กลุ่มทางสังคมในการสร้างพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยการสร้างกฎเกณฑ์ 
(rule) ขึ้นมา เป็นผลท าให้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นั้นต้องกลายเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
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 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เกิดจากกระบวนการที่ปัจเจกชนได้ให้ความหมายแก่ตนเองว่า เป็นอาชญากรหรือผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
และเป็นผลสะท้อนมาจากการที่ปัจเจกชนได้ถูกตีตราหรือประณามจากหน่วยงานของรัฐ หรือประชาชน
ในสังคม ผู้ที่น าเสนอแนวคิดทฤษฎีตีตราเป็นท่านแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1930 ก็คือ แฟรงค์ แทนเนนบลัม 
(Tannenbaum, 1938, pp. 113-118) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการส าคัญที่ท าให้บุคคลที่มีพฤติกรรมอาชญากรรม
เป็นครั้งคราว จะมีพฤติกรรมอาชญากรรรมถาวร และต่อมาในปีค.ศ. 1951 เอ็ดวิน ลีเมิทร์ (Lemert, 1951, 
p. 80) ได้น าเสนอการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของระบบกลไกการควบคุมสังคมต่อการก าเนิดและสร้างรูปแบบ
ของพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ แต่บุคคลที่ท าให้แนวความคิด ทฤษฎีตีตรา
ได้รับความสนใจในวงการอาชญาวิทยา คือ เบคเกอร์ (Becker, 1963, p. 110; 1964, p. 125) จากหนังสือ
เรื่อง “บุคคลภายนอก” (outsiders) และ “มุมมองตรงกันข้าม” (the other side) ต่อจากนั้นก็มีอีรินสัน 
และคริสซิส ได้น าเสนอทฤษฎีแนวนี้ต่อวงการอาชญาวิทยา ทฤษฎีกลุ่มนี้ได้อธิบายสาเหตุของพฤติกรรม
อาชญากรรมไว้ในค าประกาศของนักวิชาการทีส่นับสนุนทฤษฎีแนวนี้ ซ่ึงสรุปดังต่อไปนี้ คือ  
 1) การก าหนดเป็นตนเอง (self-image) นักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์โดยสัญลักษณ์เชื่อว่า 
บุคคลจะมีการก าหนดเป็นตนเองหรือการสร้างความส านึก (self-image) ตามภาพพจน์ที่บุคคลอ่ืนก าหนดให้ 
ดังนั้น บุคคลจะมีความคิดหรือความเชื่อว่าตนเองเป็นบุคคลมีบุคลิกอย่างไร ขึ้นอยู่กับการที่คนในสังคม
โดยเฉพาะบุคคลทีใ่กล้ชิดได้ก าหนดความหมายให้ซ่ึงบุคคลดังกล่าวก็จะแสดงออกหรือมีบุคลิกตามความเชื่อ
ที่ตนเองถูกบุคคลอื่นก าหนดให้เป็นเช่นนั้น (Vold & Bernard, 1986, p. 114) ดังนั้น ทฤษฎีตีตรา
จะอธิบายว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการที่บุคคลมีความเชื่อว่า ตนเองเป็นอาชญากร ทั้งนี้ 
มีสาเหตุมาจากการที่บุคคลในสังคมได้ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็น อาชญากร ซึ่งปรากฏการณเช่นนี้ 
นักทฤษฎีกลุ่มนี้ได้ให้ชื่อไว้ต่างกัน คูเลย Cooley, 1902, pp. 118-119) ได้ให้ ชื่อว่า “บุคลิกภาพสะท้อน” 
(the looking glass self) และมีด (Mead, 1968, p. 200) ได้ให้ชื่อว่า “บุคลิกเกิดจากสังคม” (the self as a 
social construct)  
 2) พฤติกรรมเบี่ยงเบนดั้งเดิมหรือครั้งแรก (primary deviance) นักทฤษฎีตีตรา
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนครั้งแรกมากนัก 
มีนักอาชญาวิทยาบางท่านที่เห็นด้วยกับทฤษฎีแนวนี้ก็ไม่ได้อ้างถึงสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนครั้งแรก 
แต่โดยทั่วไปแล้วเชื่อว่าพฤติกรรมอาชญากรรมหรือเบี่ยงเบนครั้งแรกเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยา 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม แต่ก็เป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะไม่สม่ าเสมอ เกิดไม่บ่อยครั้งและไม่มีรูปแบบ
ที่ถาวร นอกจากนี้ หากไม่มีการถูกด าเนินการลงโทษทางสังคมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ
หรือเป็นทางการ พฤติกรรมอาชญากรรมหรือเบี่ยงเบนเหล่านี้อาจจะคงอยู่แต่ก็มีลักษณะเกิดขึน้เป็นครั้งคราว 
และไมบ่่อยครั้ง อีกทั้งยังไมม่ีการพัฒนาเป็นรูปแบบที่ถาวร (Lemert, 1951. p. 230; Akers, 1994, 150)  
 3) พฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร (secondary deviance) นักทฤษฎีตีตราเชื่อว่า สาเหตุทีท่ าให้
บุคคลมีพฤตกิรรมเบี่ยงเบนถาวรมาจาก กระบวนการควบคุมทางสังคมที่ท าให้บุคคลที่ถูกลงโทษทางสังคม
ไม่ว่าจะเป็นการถูกด าเนินคดีหรือการถูกสังคมดูถูกและไม่ให้เข้าร่วมในสังคม การปฏิบัติตามกระบวนการ
ควบคุมนี้ จะสร้างประสบการณใหม่ให้แก่บุคคลที่ถูกจับกุมหรือลงโทษ ท าให้เขาเกิดความรู้สึกนึกคิด
ว่าเป็นคนภายนอกสังคม เป็นคนเลวที่สังคมไม่ต้องการ สิ่งเหล่านี้จะท าให้บุคคลเหล่านี้เกิดการพัฒนา
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ความรู้สึกนึกคิดและส าคัญตนเองว่าเป็นอาชญากร ซึ่งจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมอาชญากรรมหรือเบี่ยงเบน
ทีถ่าวรตลอดไป (Tannenbaum, 1938, pp. 113-118; Becker, 1963, p. 110; Lemert, 1967, p. 230)  
 4) ทางเลือกของบุคคลที่ถูกตีตรา (alternative behavior) แม้ว่านักทฤษฎีตีตราจะเชื่อว่า
เมื่อบุคคลถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรนั้น ยังคงมีทางเลือกพฤติกรรมของตนเองในอนาคต หากแต่การตีตรา 
นอกจากจะท าให้ทางเลือกของบุคคลนั้นมีน้อยลงแล้ว ยังท าให้บุคคลดังกล่าวควบคุมการเลือกพฤติกรรม
ต่อไปได้น้อยลงด้วย เนื่องจากการที่บุคคลถูกขับไล่ออกจากสังคม หรือไม่ก็ถูกสังคมก าหนดให้เป็นคนชั่ว
หรือคนเลวทัง้ทีไ่มไ่ดแสดงพฤติกรรมอาชญากรรมออกมา เป็นเหตุให้บุคคลทีถู่กตีตราดังกล่าวต้องไปรวมกลุ่ม
กับบุคคลที่ถูกตีตราหรือประณามเหมือนกัน (Lemert, 1951, p. 230; Becker, 1963, p. 110) เมื่อพิจารณา
หลักการ ที่น าเสนอโดยนักทฤษฎีแนวนี้สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า บุคคลทั่วไปอาจมีพฤติกรรม
อาชญากรรมบ้างเป็นครั้งคราวไมส่ม่ าเสมอและไม่รนุแรงหรือร้ายแรง หากแต่เมือ่บุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
ถูกด าเนินการตามกลไกควบคุมทางสังคมแลว โดยเฉพาะถูกด าเนินคดีโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ บุคคลดังกล่าวก็จะเข้าสู่กระบวนการก าหนดตนเองเป็นอาชญากรหรือบุคคลผิดปกติ ตลอดจนไดรับ
ความอับอายหรือความเสื่อมเสีย จึงไมส่ามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างบุคคลธรรมดาในสังคมได้อีก เป็นเหตุให้
บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรมถาวร ซึ่งสามารถอธิบายรูปแบบพฤติกรรมอาชญากรรมตามทฤษฎีตีตรา 
 เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ (2552, หน้า 252) ได้สรุปแนวคิด ทฤษฎีตีตราแนวใหม่ไว้ว่า 
พฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคลอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกหลายประการ หากเมื่อสังคม
ได้ด าเนินการลงโทษเท่ากับเป็นการท าให้บุคคลดังกล่าว เกิดความละอายอันจะส่งผลให้บุคคลได้สร้าง
ความส านึกในตนเองว่าเป็นอาชญากรรมและจะมีพฤติกรรมดังกล่าวอีก 
 สาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรมตามแนวคิดทฤษฎีตีตราอธิบายว่า กลไกการควบคุมทางสังคม
ไม่ว่าจะเป็นโดยคนในสังคมหรือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมจะเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
อาชญากรรม ซึ่งเป็นการมองผลเสียของการควบคุมทางสังคมของรัฐ นั่นคือ ทฤษฎีนี้เห็นว่าสาเหตุส าคัญ 
ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมอาชญากรรม คือ การได้รับอิทธิพลของการลงโทษทางสังคม การลงโทษจะมีผลด้านลบ 
คือ ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความอับอาย และท าให้ผู้นั้นเกิดความคับแค้นใจ หรือคิดว่าตนเป็นบุคคล
ที่สังคมไม่ปรารถนา จึงไม่ต้องการที่จะให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม นั่นคือ 
การลงโทษจะท าให้บุคคลกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกโดยไม่สามารถแก้ไขได้ 
   นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีการระบายสีให้แก่
ความชั่วร้าย (dramatization of evil) ซึ่งมีแนวความคิดในลักษณะเดี่ยวกับทฤษฎีตีตราอีกด้วย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีตีตราหรือตราบาปนี้ อธิบายถึงการที่อดีตผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัวออกจากเรือนจ าแล้วเป็นจ านวนไม่น้อย ต้องถูกจับกุมและถูกส่งตัวเข้าเรือนจ าอีกเนื่องจาก
ไปกระท าผิดเพราะเหตุว่า พวกเขาถูกสังคมรังเกียจตราหน้าว่าเป็น “คนขี้คุก” ท าให้ไม่สามารถไปสมัครงาน
หรือประกอบอาชีพสุจริตและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขได้ จึงหวนไปกระท าความผิดและถูกจับกุมคุมขัง
อีกซ่ึงก็นับเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้นักโทษล้นคุกดังเช่นในปัจจุบัน 
 อนึ่งนอกจากทฤษฎีตีตราหรือตราบาปดังกล่าวข้างต้น ยังมีทฤษฎีการระบายสีให้แก่ความชั่วร้าย
ซึ่งมีข้อใหญ่ใจความเช่นเดียวกันกับทฤษฎีตีตรา และสามารถน ามาใช้อธิบายการกระท าความผิดซ้ า
ของอดีตผู้ต้องขังได้เช่นเดียวกัน 
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 2.1.5 ทฤษฎีการระบายสีให้แก่ความชั่วร้าย 
 ทฤษฎีการระบายสีให้แก่ความชั่วร้าย (dramatization of evil) 
 แฟรงค์ แทนเนนบาม (Frank Tannenbaum, 1938, pp. 5-54) เป็นคนแรกที่ริเริ่มใช้ค าว่า 
“การระบายสีให้แก่ความชั่วร้าย” เพ่ือใช้อธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งประโยค
ดังกล่าวนี้มีความหมายตรงกับ “ทฤษฎีตีตรา” (label theory) แกนของทฤษฎีนี้อยู่ที่ขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการตีตรา แทนเนนบาม ชี้ว่าทางออกของปัญหาตีตรา คือ เราจะต้องปฏิเสธการระบายสี
ให้แก่ความชั่วเหมือนที่เคยท ามา โดยกระบวนการยุติธรรมจะต้องใช้ความพยายามรณรงค์เรื่องการ
เลิกระบายสีให้แก่ความชั่ว โดยการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนแบบต่างๆ 
 แทนเนนบาม (Tannenbaum) มีความคิดว่า แม้อาชญากรรมจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย แต่หากสังคม
ผลักดันให้อาชญากรถล าล าลึกลงไปอีก จะกลายเป็นภัยต่อส่วนรวมมากขึ้น จนไม่อาจจะยอมให้ผู้กระท า
ความผิดกลับตัวเป็นคนดี 
 2.1.6 ทฤษฎีความสัมพันธ์กับครอบครัวและพฤติกรรมอาชญากรรม 
 ปีค.ศ. 1958 อีแวน นายท์ ได้น าเสนอผลงานที่ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว ในฐานะแหล่งก าเนิด
ที่ส าคัญของการควบคุมทางสังคมส าหรับเยาวชน นายท์ ได้โต้แย้งว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นผลมาจาก 
การไร้ประสิทธิภาพของการควบคุมทางสังคม ซึ่งค าว่าการควบคุมทางสังคมมีความหมายกว้างมาก
และแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 1) การควบคุมโดยตรง (direct control) มาจากวิธีการของกฎระเบียบและการลงโทษ
ตลอดจนการให้รางวัลจากผู้ปกครอง 
 2) การควบคุมภายใน (internal control) จากความส านึกของเยาวชน ที่ละเว้นไม่กระท า
ความผิดเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจจะสร้างความทุกข์หรือความผิดหวังให้แก่ผู้ปกครอง
หรือบุคคลใกล้ชิด 
 3) การควบคุมภายนอก (external control) มีแหล่งก าเนิดจากการให้ความรักความอบอุ่น
ของบิดา มารดา เป็นเหตุให้เยาวชนส านึกความผิด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เยาวชนไปประกอบอาชญากรรม 
 นายท์ ได้ยอมรับว่า การควบคุมโดยตรง จะมาจากการลงโทษไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ส่วนการควบคุมภายใน และการควบคุมภายนอก มีต้นก าเนิดจากครอบครัว และนายท์ได้น าเสนอว่า
หากความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอและไม่ชักช้า เราจะใช้การควบคุมโดยตรง 
การควบคุมภายในและการควบคุมภายนอกในระดับไม่มากนักในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ 
(Nyte, 1958, pp. 39-40) 
 นายท์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎีที่น าเสนอโดยการท าการส ารวจเด็กและเยาวชน
จ านวน 780 คน ที่เรียนอยู่ในระดับ 9 ถึง 12 ของโรงเรียนมัธยมตอนปลายใน 3 เมือง ของมลรัฐวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับชีวิตภายในครอบครัว
และการรายงานความผิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ซื้อสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มเครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศตรงข้าม 
 จากการส ารวจพบว่า เยาวชน 1 ใน 4 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่กระท าความผิดสูง ส่วนที่เหลือ
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่กระท าผิดต่ า และยังพบว่าเยาวชนในกลุ่มที่กระท าความผิดสูงจะมีลักษณะของชีวิต
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ได้รับการเลี้ยงดูที่ขาดความอบอุ่น ท าให้เยาวชนมีอิสรเสรี
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เป็นอย่างมากหรือไม่ก็ไม่มีอิสระเลย มีบิดามารดาที่อารมณ์ไม่ดีตลอดเวลา เป็นโรคประสาทเอาใจยาก 
หรือไม่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้เยาวชนที่มีมารดาท างานนอกบ้านและผู้ที่ถูกปฏิเสธความรักจากบิดามารดา 
มักจะมีโอกาสอยู่ในกลุ่มผู้ที่กระท าความผิดสูงเช่นเดียวกัน ในทางตรงข้ามเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มที่กระท า
ความผิดต่ ามักมาจากครอบครัวที่อบอุ่น มีการเข้าโบสถ์เป็นประจ าไม่อพยพบ่อยครั้ง และมาจาก
ครอบครัวชนบท เยาวชนพวกนี้มักเป็นบุตรโตหรือบุตรคนเดียวในครอบครัวขนาดเล็ก มีทัศนคติที่ดี
ต่อบิดามารดา และเห็นด้วยกับค่านิยมของบิดามารดาซึ่งสรุปว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้สนับสนุนทฤษฎี
ที่น าเสนอ 
 ผู้วิจัยเห็นว่า ครอบครัวมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว หากครอบครัวดี
มีความรัก ความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวก็มักจะเป็นสมาชิกสังคมที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
แต่ถ้าครอบครัวแตกแยก มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและเป็นทาสของอบายมุข สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะ
เยาวชนคนหนุ่มสาว ก็จะมักมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและก่อปัญหาต่างๆ ขึ้นในสังคม ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าทฤษฎี
ความสัมพันธ์กับครอบครัวและพฤติกรรมอาชญากรรมนี้จะสามารถน าไปอภิปรายผลข้อมูลเกี่ยวกับ
การประท าผิดกฎหมายของผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าและต้องถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจ า
อีกครั้งหนึ่งได้เป็นอย่างดี 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคืนคนดีสู่สังคม 
 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการคืนคนดีสู่สังคม 
 จุดเริ่มต้นแนวคิดคืนคนดีสูสังคม: กระแสสากลส่งผลสู่สังคมไทย จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของ 
“แนวคิดคืนคนดีสู่สังคม” ได้ถือก าเนิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม และงานราชทัณฑ์ไทย ก่อนที่นโยบาย
คืนคนดีสู่สังคมจะปรากฏขึ้นในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ 5 ป (พ.ศ. 2547-2551) 
ทั้งนี้เนื่องจากหากมองย้อนกลับไปจะพบว่า “แนวคิดคืนคนดีสู่สังคม” เป็นผลพวงของพัฒนาการ
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ที่มุ่งให้การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด เป็นไปเพ่ือการแก้ไข
ฟ้ืนฟู (rehabilitation) เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถกลับเข้าสู่
สังคมได้และประเด็นส าคัญอยู่ที่ว่า เพื่อมิให้การลงโทษเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมลทินประทับติดตัว 
ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับเอาแนวความคิดดังกล่าวจนเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไข
ฟ้ืนฟผูู้ต้องขังขึ้น  
 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจึงมิใช่เป็นเพียงแค่การกักขังหนวงเหนี่ยวเพ่ือให้เกิดความสะสม 
(retribution) การข่มขู่ยับยั้ง (deterrence) และการตัดโอกาส (incapacitation) ที่มองการกระท า
ในอดีตแต่เพียงเท่านั้น แต่กลับต้องเป็นการด าเนินงานที่ค านึงไปยังผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ และสังคมร่วมด้วย  
 ภารกิจของกรมราชทัณฑ์จึงเป็นการด าเนินงานร่วมกันของงานการควบคุม และงานการแก้ไข 
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้การด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์จะแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว
และเท่าทันกับการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังก็ตาม แต่พบว่าการด าเนินงานกอ่นหน้านั้น
ยังไมเ่ป็นที่รับรู ้ในสังคมมากนัก 
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 จนกระทั่งต่อมาเมื่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซ่ึงน าไปสู่การเกิดขึ้นของแนวความคิด 
และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชน (human rights) 
ที่เติบโตและเข้มข้นขึ้นแทบทั่วทุกมุมโลกและความตระหนักในสิทธิผู้ ต้องขัง ทั้งในมาตรฐานขั้นต่ า
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และหลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง รวมถึงการเกิดขึ้น
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ได้ให้ความส าคัญ ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
และการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยมิอาจเพิกเฉย
กับกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป จ าต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการด าเนินงาน
ครั้งใหญ่จนเกิดเป็นแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547-2549) ขึ้นและได้เป็นเหตุ
ผลักดันที่น าไปสู่การเกิดขึ้นของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ 5 ป (พ.ศ. 2547-2551) 
ทีส่่งผลให้แนวคิดคืนคนดีสู่สังคม ปรากฏชัดขึ้นในสังคมไทยและเป็นทีร่ับรู้กันในวงกว้างในฐานะของนโยบาย
หรือเป้าหมายสูงสุด ในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์  
 อีกทั้งแนวคิดการคืนคนดีสู่สังคมในส่วนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังยังได้พัฒนา และขยายขอบเขต
ที่กว้างไปกว่าการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง (rehabilitation) แต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากผลจากการพัฒนา
แนวความคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วผู้ต้องขังจะต้องกลับสู่สังคม ท าให้
กรมราชทัณฑ์ได้ให้ความส าคัญไปยังแนวคิดการส่งเสริมการกลับสู่สังคมของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ 
(reintegration) ร่วมด้วยการด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในระยะนี้ จึงมีความชัดเจนและค านึงถึง
ผลที่จะเกิดข้ึนต่อไปในระยะยาว 
 กล่าวได้ว่า แนวคิดคืนคนดีสู่สังคมอาจมิใช่การแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของ แนวความคิดใหม่
ในสังคมไทยอย่างที่มิเคยมีปรากฏมาก่อน แต่เป็นการรื้อฟ้ืน และปรับปรุง แนวความคิดเก่าที่มีอยู่เดิม
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้  
 “การคืนคนดีสูสังคม” อาจเป็นค าทีเ่พ่ิงเกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทย และยังเป็นที่รับรู้กันในสังคม
วงแคบจนท าให้หลายคนเกิดการละเลยและมองข้าม แต่ส าหรับกระบวนการยุติธรรม ในปัจจุบัน “การคืน
คนดีสู่สังคม” กลับกลายเป็นแนวคิดหลักที่หลายประเทศต่างๆ ให้การยอมรับและปฏิบัติ ดังนั้น
การคืนคนดีสู่สังคมจึงเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญและแสดงถึงพัฒนาการ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ทีม่ีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการเป็นฐานคิดส าคัญส าหรับงานราชทัณฑ์ ไทยในปัจจุบัน (ฆนิศา งานสถิร, 
2553, หน้า 29) ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าว การคืนคนดีสู่สังคมไว้มีดังนี้ 
 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และทองใหญ่  อัยยะวรากูล  (2558, หน้า 90) ได้กล่าวว่า 
แนวโน้มของกระบวนการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดของประเทศไทยในปัจจุบัน มีทิศทางที่แตกต่าง
ออกไปจากอดีต จากเดิมที่มุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรุนแรงเพ่ือให้เกิดความเข็ดหลาบและ
เกรงกลัวที่จะกลับมากระท าความผิดอีก แปรเปลี่ยนเป็นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัย
เพ่ือให้ผู้กระท าความผิด กลับตนเป็นคนดีก่อนกลับคืนสู่สังคมและไม่หวนกลับมากระท าผิดอีก ซึ่งปรัชญา
การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดดังกล่าวนี้ถูกสะท้อน ผ่านวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้าน
การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะ “เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม” และกรมคุมประพฤติ
ที่มีวิสัยทัศน์ “เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน เพ่ือคืนคนดี
สู่สังคมอย่างยั่งยืน” จนกระทั่งรัฐบาลได้มีนโยบาย การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส
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การเข้าถึงบริการของรัฐในการคืนคนดีสู่สังคม โดยการจัดท าโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
เพ่ือให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังและน าความรู้ไปถ่ายทอดในการพัฒนาทักษะและแนวความคิด
ในการประกอบอาชีพ เป็นการฝึกอาชีพให้แก่นักโทษที่จะได้รับการอภัยโทษ เพ่ือการน าไปประกอบอาชีพ
ภายหลังการพ้นโทษอันเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพหรือการเพ่ิมรายได้เสริม เพ่ือให้ความสุข
ทางด้านจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ส่งเสริมการกลับสู่สังคมอย่างเป็นสุข และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งพบว่า 
ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากรายข้อ
พบว่า ผู ้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านวิทยากร มากที ่ส ุดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ออนไลน์, 2559) ได้กล่าวถึง การสร้างพันธมิตรราชทัณฑ์
เพ่ือ “คืนคนดีสู่สังคม” จากแนวคิดเรื่องการ “คืนคนดีสู่สังคม” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาระบบงาน
ราชทัณฑ์ที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง 
และสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ โดยมีค าถามเกิดขึ้นว่าจะมีกระบวนการคืน “คนดี” ให้สังคม
ได้อย่างไร เนื่องจากผู้ต้องขัง คือ ผู้ที่ได้ถูกพิพากษาแล้วว่าต้องถูกลงโทษโดยการแยกจากสังคม นอกจากนี้
สังคมยังมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้คุมขังท่ีพ้นโทษแล้ว 
 แนวคิดวัตถุประสงค์และรูปแบบการลงโทษต่อผู้กระท าความผิด “การคืนคนดีสูสังคม” 
เป็นการแสดงถึงพัฒนาการของสังคมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด และหากเป็นการกล่าวถึงการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิดจึงจ าเป็นต้องศึกษาไปยัง วิวัฒนาการของวัตถุประสงค์และรูปแบบในการลงโทษ
ของส านักคิดทางอาชญาวิทยา โดยวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท าผิดจะมีความแตกต่างทั้งในเรื่อง
ฐานคิดและช่วงเวลา (นัทธี จิตสว่าง, 2549, หน้า 23-31; สุดสงวน สุธีสร, 2546, หน้า 144-147; สุพจน 
สุโรจน, 2546, หน้า 22-23; ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, 2551, หน้า 14-17) สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1) การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (retribution) วัตถุประสงค์ในการลงโทษ 
เพื่อแก้แค้นทดแทนเป็นวัตถุประสงค์เก่าแก่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีสังคมมนุษย์ และเป็นสังคมที่มนุษย์
ยังคงมีความป่าเถื่อน การลงโทษจึงไม่มีข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ท าให้รูปแบบการลงโทษ
ต่อผู้กระท าผิดมีลักษณะโหดร้าย รุนแรง หรือเรียกว่าการลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน (an eye for an 
eye, an tooth for and tooth) เป็นการลงโทษที่ให้เกิดความสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหาย
และประชาชนทั่วไป โดยยึดหลักว่าผู้กระท าความผิดสมควรแก่การลงโทษเพ่ือให้สาสมกับความผิด
และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม ซึ่งจุดอ่อนของการลงโทษดังกล่าว คือ ไม่ได้มองถึงผล
ในอนาคตที่จะเกิดข้ึนทั้งในแงก่ารป้องกันสังคมและไม่ให้มีการกระท าผิดเกิดข้ึน  
 การลงโทษเพื่อแก้แค้นจึงมักเป็นไปในลักษณะที่เกินขอบเขตและรุนแรง 
และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหากเทียบกับผลเสียที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ
ค่านิยมสากล ท าให้การลงโทษเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวคอ่ยๆ ลดความส าคัญลง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษ
เพ่ือการแก้แค้นทดแทนยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีอาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้นและประชาชน
เรียกร้องให้มีการลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดตามทีก่ฎหมายบัญญัติไว้  
 2) การลงโทษเพ่ือการขม่ขูย่ับยั้ง (deterrence) การลงโทษเพ่ือการข่มขูย่ับยั้งเป็นผลจาก
แนวคิดของส านักคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิม (classical school) ซึ่งมุ่งไปที่การป้องกันอาชญากรรม โดยเชื่อว่า
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มนุษย์ทุกคนเป็นผู้ก าหนดการกระท าของตัวเอง ด้วยเจตจ านงอิสระ (free will) และการใช้เหตุผลในการตัดสิน
ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติได้ ซ่ึงเลือกในสิ่งที่จะท าให้ตนได้รับประโยชน์และพอใจ ขณะเดียวกันก็จะไม่เลือก
ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจหรือเจ็บปวดและสิ่งส าคัญ คือ มนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
การกระท าความผิดจึงเป็นผลจากการเลือกและตัดสินระหว่างประโยชนและโทษที่จะได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว 
ดังนั้น ผู้กระท าความผิดจึงสมควรรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองด้วยเช่นกัน หลักการส าคัญ
ของการลงโทษตามวัตถุประสงค์นี้ คือ การลงโทษที่มีความเหมาะสมกับความผิด รวดเร็วแน่นอน
และเสมอภาคกัน โดยใช้เรือนจ าเป็นการลงโทษ  
 ผลของการลงโทษจะน าไปสูการข่มขู่ยับยั้ง 2 ลักษณะ คือ การข่มขู่ยับยั้งทั่วไป 
(general deterrence) และการขม่ขู่ยับยั้งเฉพาะราย (specific deterrence)  
 การข่มขู่ยับยั้งทั่วไป (general deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระท าผิด
ที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นในสังคมทั้งที่คิดจะกระท าความผิดและบุคคลทั่วไปในสังคม
เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าความผิด  
 ในขณะที่การข่มขู่ยับยั้งเฉพาะราย (specific deterrence) เป็นการลงโทษตัวผู้กระท า
ความผิดเองโดยตรง เพ่ือให้เกิดการรู้ส านึกในความผิด ความเกรงกลัวเข็ดหลาบ การลงโทษจึงเป็นการข่มขู่
ยับยั้งไมใ่ห้ผู้กระท าความผิดหวนมากระท าความผิดขึน้อีกในอนาคต และสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม  
 วัตถุประสงค์การลงโทษดังกล่าวมุ่งให้เกิดการป้องกันสังคมเป็นหลักสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่ง คือ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดจากการแก้แค้นทดแทนมาเป็นการยับยั้ง
หรือป้องกันอาชญากรรม เสมือนเป็นยุคที่มีการปฏิรูปการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด ครั้งที่ 1 
โดยมองไปยังอนาคตมากกว่าการมองกลับไปยังอดีต กล่าวคือ สังคมจะลงโทษผู้กระท าความผิด
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคม และผู้กระท าความผิด และยังคงเป็นที่ยอมรับกันอยู่ในสังคม 
แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าปัญหาอาชญากรรมก็ยังคงเกิดขึ้น การลงโทษจึงเป็นการสร้างความเกรงกลัว
แต่ยังไม่ไดเป็นการยับยั้งไม่ให้การกระท าความผิดเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การลงโทษเพื่อการยับยั้ง
จึงยังเป็นการลงโทษที่ มีทั้งข้อดีข้อด้อย และไม่สามารถบรรลุการยับยั้งการเกิดขึ้นของปัญหาอาชญากรรม
ในสังคมได้ดีเพียงพอ  
 3) การลงโทษเพื่อการตัดโอกาสของผู้กระท าผิด (incapacitation) การลงโทษ
เพ่ือการตัดโอกาสมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับการลงโทษเพื่อยับยั้ง ข่มขู่ แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่
การลงโทษเพ่ือยับยั้งข่มขู่ มุ่งให้เกิดความเกรงกลัวโทษและไม่กล้ากระท าผิดขึ้น ในขณะที่การลงโทษ
เพ่ือตัดโอกาสเป็นการมุ่งให้ผู้กระท าความผิดไม่มีโอกาสในการท าผิดขึน้เป็นการขจัดผู้กระท าความผิด
ออกจากสังคม เพ่ือป้องกันสังคมจากการประกอบ อาชญากรรม โดยการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหว
ของผู้กระท าความผิด โดยเน้นความปลอดภัยของสังคมเป็นหลัก เช่น การประหารชีวิต การจ าคุก
การกักขัง ซึ่งเป็นการลงโทษท่ีใช้กันแพรหลายต่อมานักอาชญาวิทยา ส านักคุ้มครองสังคมได้ผสมผสาน
แนวคิดและทฤษฎีของ ส านักคลาสสิก และส านักปฏิฐานนิยมเข้าด้วยกัน ท าให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
โดยการตัดโอกาส จากสังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพบว่า ท้ายที่สุดแล้วผู้กระท าความผิด
จะต้องกลับสูสังคม และเมื่อออกสู่สังคมก็อาจมีความโกรธแค้นในการลงโทษที่ได้รับเป็นผลให้เกิด
การกระท าผิดซ้ า หรือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพื่อตัดโอกาส
จึงถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลให้กลับตนเป็นคนดี และใช้ชุมชน
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และสถานทีค่วบคุมแทน เช่น การใช้วิธีการควบคุมทางชุมชน (community-based controls) การกักบริเวณ
ในบ้าน (home confinement) หรือการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring) มาใช้
เพ่ือลดการแยกผู้ต้องขังออกจากสังคมแต่เพียงอย่างเดียว  
 การลงโทษเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวแม้จะเกิดประโยชนแก่สังคม แต่ขณะเดียวกัน 
การลงโทษที่มุง่แต่การตัดโอกาสแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เกิดประโยชนสูงสุดแก่สังคม การน ารูปแบบ
และวิธีการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดเข้ามาใช้ควบคู่จึงเป็นอีกทางเลือกที่มีความจ าเป็น ซึ่งถือเป็น
การถ่ายคนออกจากกระบวนการยุติธรรม และยังเป็นการช่วยลดปัญหาคนล้นคุก ตลอดจนการน าชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับงานยุติธรรมที่อาจเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
เกิดข้ึนกอ่นพ้นโทษ ซึ่งจะท าให้การกลับสู่สังคมของผู้กระท าผิดเกิดข้ึนได้จริง  
 4) การลงโทษเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (rehabilitation) การลงโทษเพ่ือการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นแนวคิดจากส านักปฏิฐานนิยม (positive school) ที่เชื่อในเจตจ านงก าหนด (determinism) 
ของมนุษย์ทีว่่าการกระท าความผิดของมนุษย์เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ กดดันหรือผลักดัน เช่น สภาพร่างกาย 
จิตใจ สังคมแวดล้อมที่ท าให้มนุษย์ไม่สามารถหรือก าหนดการกระท าได้อย่างอิสระจึงเป็นเหตุให้เกิด
การกระท าผิดขึ้น ดังนั้นการลงโทษจึงมิได้มองที่ความผิดที่เกิดขึ้น หากแต่เป็นการมองที่สาเหตุ
ของการกระท าและการปรับเปลี่ยนแก้ไขที่เน้นไปยังพฤติกรรมของตัวผู้กระท าผิดมากกว่าการลงโทษ
และในปัจจุบัน การลงโทษดังกล่าวยังเป็นที่ยอมรับว่าสามารถป้องกันอาชญากรรมได้จริง  
 การลงโทษ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มุ่งให้เกิด
การกลับตัวไม่ให้กลับมากระท าผิดซ้ า และเหมาะสมกับตัวบุคคลที่จะท าให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ 
และมิให้การลงโทษเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปมด้อยขึ้นมา โดยแนวความคิดดังกล่าวเกิดจากความเชื่อทางศาสนา
ที่ว่าบุคคลมีความสามารถที่จะส านึกกับความผิดของตนได้ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นต้นก าเนิด
ของระบบเรือนจ าในศตวรรษที่ 19 และวิธีการในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 
การฝึกทักษะทางสังคม (social skill) เช่น การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา เป็นต้น และการปรับเปลี่ยน
ด้านจิตวิทยา (psychological transformation) เช่น การใช้จิตบ าบัด การให้ปรึกษาแนะแนว เป็นต้น 
ร่วมกับการอาศัยหลักและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยที่เหมาะสม โดยการแก้ไขฟ้ืนฟูซ่ึงมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นรายบุคคลและการแก้ไข
ฟ้ืนฟเูป็นรายกลุ่ม  
 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กระท าผิดแล้ว
ยังถือเป็นการป้องกันสังคมร่วมด้วย อย่างไรก็ตามการลงโทษเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่ 
แต่ก็นับเป็นวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเลือกน ามาปฏิบัติเป็นหลักและถือว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่สังคม หากงานราชทัณฑ์ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเป็นหลักก็จะท าให้
งานสังคมสงเคราะห์สามารถเขา้มามีบทบาทรว่มกับงานราชทัณฑ์ได้อย่างชัดเจน  
 5) การลงโทษเพ่ือการเสริมสร้างพัฒนาการกลับสู่สังคม (reintegration) การลงโทษ
เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ มุ่งเน้นให้ผู้กระท าความผิดที่อยู่ในเรือนจ าเป็นเวลานานสามารถกลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นโทษ เนื่องจากการต้องโทษเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ของนักโทษ (inmate subculture) ท าให้ผู้พ้นโทษมักประสบปัญหาการปรับตัวท าให้การกลับสู่สังคม
เป็นไปอย่างยากล าบาก รวมทั้ง การถูกตีตราจากสังคม ทั้งจากครอบครัว ชุมชน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย
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ที่ยังคงกีดกันการท างานของบุคคลกลุ่มนี้ท าให้อดีตผู้ต้องขังต้องประสบปัญหาหลังการพ้นโทษ 
และเปน็สาเหตุหนึ่งทีก่่อให้เกิดการกระท าผิดซ้ าขึ้น  
 การให้ความส าคัญเรื่องการกลับสู่สังคมได้ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการท างาน 
ทั้งการท างานภายในงานราชทัณฑ์เอง ตลอดจนการดึงภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
ปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้การด าเนินงาน
ดังกล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้กระท าผิดหลังพ้นโทษและสังคมแล้ว ยังเป็นการก่อประโยชน์
ให้กับงานราชทัณฑ์ในการลดการกลับเขา้มาในเรือนจ าซ่ึงจะเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา
ได้เป็นอยา่งดี  
 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ในแต่ละยุคสมัยได้น าไปสู่การปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิดที่แตกต่างหลากหลาย ลงโทษไม่ได้มุ่งเพ่ือการแก้แค้นทดแทนหรือการกีดกันจากสังคม
แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการมุ่งสู่การแก้ไขฟ้ืนฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้กระท าความผิด
เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดมีความพร้อมที่จะกลับไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่ง และไม่หวนกลับมา
กระท าผิดซ้ าขึ้นอีกกระทรวงยุติธรรมก็ได้จัดท าโครงการคืนคนดีสู่สังคม มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจ้างงาน
ผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ต้องขังผู้ถูกคุม ความประพฤติและเยาวชน
ที่รับการฝึกอบรมเข้าท างานในหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคเอกชน 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีรายได้ประจ าระดับหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีศักด์ิศรี มีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า รวมทั้งปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของสังคมให้ยอมรับโครงการคืนคนดีสู่สังคมเป็นโครงการที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้โอกาสผู้พ้นโทษ
ที่เคยด าเนินชีวิตผิดพลาด และพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม เนื่องจากปัจจุบันสังคมยังมีทัศนคติ
ต่อบุคคลเหล่านี้ในเชิงลบ ท าให้ผู้พ้นโทษประสบปัญหาต่างๆ เช่น การว่างงานท าให้มีรายได้ที่จะสามารถ
ดูแลตนเองและครอบครัวได้ บางคนคิดกลับไปกระท าผิดซ้ ากลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไป (สัญญพงศ ์
ลิ่มประเสริฐ และคณะ, 2555, หน้า 54)  
 “คืนคนดีสูสังคม” จึงเป็นค าที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
ของส านักคิดทางอาชญาวิทยา ที่มีวัตถุประสงค์และรูปแบบการลงโทษที่มุ่งให้การลงโทษเป็นไปเพ่ือการแกไ้ข
ฟ้ืนฟูและการกลับสูสังคมของผู้กระท าผิด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ได้รับการยอมรับมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นการลงโทษที่มิได้มองในส่วนความผิดที่เกิดขึ้น หากแต่เป็นการมองไปยังสาเหตุของการกระท า
ความผิดและการแก้ไขที่เน้นยังตัวผู้กระท าผิดมากกว่าการลงโทษ ซึ่งแสดงถึงการค านึงถึงผลในอนาคต
ที่มีทั้งหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรม ตลอดจนเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ว ผู้ต้องขังจะต้องกลับคืนสู่สังคม 
และการลงโทษบนวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการป้องกันสังคม เสริมสร้างการกลับมา
ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อีกครั้งหลังจากพ้นโทษ โดยไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า อีกทั้งยังมิให้การลงโทษ
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปมด้อยอันเกิดจากการตีตรา และประทับมลทินจากสังคมที่อาจท าให้ผู้ต้องขัง
ประสบปัญหาหลังการพ้นโทษ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการกระท าผิดซ้ าขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 2.2.2 ทฤษฎีพันธะทางสังคม 
 ทฤษฎีพันธะทางสังคมของทราวิช เฮอร์ชิ (Hirschi, 1969, p. 314) ได้น าเสนอทฤษฎีควบคุม 
(social bonding theory) โดยมีเนื้อหาส าคัญเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มคน
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ในสังคม ซึ่งได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนฝูง มักจะมีแนวโน้มที่ไม่ประกอบอาชญากรรม 
หลักการส าคัญ คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคมที่เฮอร์ชิได้อธิบายไว้ มี 4 ประเภท คือ 
 1) ความผูกพัน (attachment) หมายถึง การที่บุคคลมีความผูกพันหรือความรักใคร่
กับบุคคลอื่นหรือมีความสนใจ ความรู้สึกนึกคิดกับบุคคลอื่น ซึ่งความผูกพันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่ส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีการพัฒนาการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลท าให้บุคคล
สร้างความรู้สึกหรือสามัญส านึกที่จะควบคุมตนเองให้เป็นบุคคลที่ดีในสังคม ดังนั้นความผูกพัน
จึงเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์หรือด้านความรักของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคม 
 2) ข้อผูกมัด (commitment) หมายถึง การที่บุคคลถูกผูกมัดกับการด าเนินชีวิต
ตามท านองคลองธรรมของสังคม กล่าวคือ ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพโดยสุจริต 
และเพ่ือที่จะได้ประสบความส าเร็จในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลไม่อยากกระท าผิดกฎหมาย เพราะจะเป็น
การเสี่ยงต่อความสูญเสียความส าเร็จในชีวิต ดังนั้น ข้อผูกมัดจึงเป็นองค์ประกอบด้านความมีเหตุมีผล
ของพันธะที่บุคคลมีต่อสังคม 
 3) การเข้าร่วม (involvement) หมายถึง การที่บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
เป็นการจ ากัดเวลา ที่จะไปกระท าความผิด เนื่องจากเวลาถูกใช้ไปในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 4) ความเชื่อ (belief) คือ ระดับความเชื่อถือที่บุคคลมีต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม
ถ้ามีความเชื่อสูงก็มีแนวโน้มที่จะไม่กระท าผิดต่อกฎระเบียบ  
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานของทฤษฎีพันธะทางสังคมนั้น เฮอร์ชิ พบว่า ผลการศึกษาวิจัย
สนับสนุนทฤษฎีนี้ ส าหรับองค์ประกอบแรกของพันธะทางสังคม ก็คือ ความผูกพัน เฮอร์ชิ พบว่า เยาวชน 
ที่มีความผูกพันกับผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะรายงานว่า เคยกระท าผิดกฎหมายน้อยกว่าเยาวชนที่ไม่มี
ความผูกพันกับผู้ปกครอง เยาวชนที่เคยรายงานว่าเคยกระท าความผิดกฎหมายมักมีปัญหาในโรงเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นการได้คะแนนต่ า การไม่สนใจครูบาอาจารย์ การไม่ชอบโรงเรียนหรือการไม่ยอมรับอ านาจ
ของโรงเรียน นอกจากนี้ งานศึกษาวิจัยนี้พบว่า เยาวชนที่รายงานว่ากระท าความผิดกฎหมายมากกว่า
จะมีความผูกพันกับเพ่ือนน้อยกว่าเยาวชนที่รายงานว่ากระท าความผิดกฎหมายน้อยกว่า ซึ่งเฮอร์ชิ  
ได้โต้แย้งว่าการคบหาสมาคมกับเพ่ือนที่เป็นผู้กระท าความผิดกฎหมายจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น 
แต่ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะกับเยาวชนที่มีความผูกพันทางสังคมน้อยหรืออ่อนมากเท่านั้น 
 สรุปได้ว่า หากบุคคลมีความรัก ความเชื่อ ความไว้วางใจ ความผูกพันกับสังคม องค์กร
หรือสถาบันที่เขาเป็นสมาชิกหรือสังกัดอยู่ เขาก็มีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
และประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม องค์กร หรือสถาบันนั้นๆ ในทางกลับกัน
หากบุคคลไม่มีความรัก ความเชื่อ ความไว้วางใจ ความผูกพันกับสังคม องค์กรหรือสถาบันที่เขาเป็นสมาชิก
หรือสังกัดอยู่เขาก็จะละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานของสังคมองค์กรหรือสถาบันนั้นๆ ได้โดยง่าย 
ด้วยเหตุนี้ทฤษฎีพันธะทางสังคมนี้ก็สามารถน ามาใช้ในงานอภิปรายในงานวิจัยครั้งนี้ได้อย่างมีเหตุผล
ทางวิชาการ 

 2.2.3 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม 
 วัฒนธรรมควบคุมสังคมได้โดยส่งอิทธิพลผ่านทางเครื่องมือต่างๆ (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย  
และคณะ, 2551, หน้า 35) ดังนี้ 
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 บรรทัดฐาน (norms)  หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ์และความคาดหวังของสังคมซึ่งเป็นแนวทาง
ก าหนดแบบแผนความประพฤติของสมาชิกสังคม ทั้งในลักษณะห้ามท าและให้ท าสังคมใช้บรรทัดฐาน
เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดการตัดสินใจเพราะบรรทัดฐานจะบอกให้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร
ในสถานการณ์ต่างๆ จึงท าให้บรรทัดฐานถูกน ามาใช้ควบคุมสังคมในระดับต่างๆ กัน แต่หากบรรทัดฐาน
ล่มสลายลง คือ ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกหรือเป้าหมายของกลุ่มได้ 
คนก็จะเลิกใช้บรรทัดฐาน 
 1) บรรทัดฐาน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 (1) วิถีประชา (folkway)    เป็นบรรทัดฐานที ่ยอมรับปฏิบัต ิส ืบทอดกันมา
โดยทั่วไปจนเกิดความเคยชินไม่รู้สึกเป็นภาระเมื่อปฏิบัติ หากผู้ใดฝ่าฝืนก็ไม่มีการลงโทษอย่างรุนแรง 
วิถีประชา หมายรวมถึง การใช้ภาษา การใช้ระบบเงินตรา การใช้ระบบตวงวัด การฉลองวันเกิด 
ชั่วโมงท างาน หรือเวลาราชการ สิ่งที่ถือเป็นงานส าหรับผู้ชาย -ผู้หญิง การประพฤติอันเหมาะควร
แก่การเป็นสุภาพบุรุษ การสวัสดีเพ่ือนฝูง สไตล์การแต่งบ้าน การสันทนาการ วิธีการเลี้ยงเด็ก การสละเก้าอ้ี
ให้สุภาพสตรีนั่งในรถเมล์ การทาลิปสติก การไม่สูบบุหรี่ในสถานที่แออัด และรวมถึงแบบแผนการใช้ชีวิต
ในชุมชนด้วย  
 (2) จารีตหรือกฎศีลธรรม (moral) เป็นบรรทัดฐานที่ เกี่ยวข้องกับศีลธรรม 
(moral) และข้อห้ามทางสังคม (taboo) ใช้กับการแต่งงาน ความสัมพันธ์ทางเพศ ฯลฯ โดยการบังคับ
ให้กระท าหรือห้ามกระท า หนักแน่นกว่าวิถีประชา ใครที่ผ่าฝืนจะได้รับการตอบโต้ด้วยความรู้สึก
ที่รุนแรงกว่า 
 (3) กฎหมาย (law) เป็นบรรทัดฐานที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
และเป็นทางการ เพ่ือควบคุมความประพฤติสังคมให้อยู่ในกฎ กติกา มารยาทที่ก าหนดไว้  ผู้ประพฤติ
เบี่ยงเบนหรือผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย จะถูกลงโทษโดยตัวแทนที่ท าหน้าที่บังคับอย่างเป็นทางการ คือ ต ารวจ 
อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
 ดังนั้น กฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติของสังคมที่มีสถาบันการเมืองการปกครอง
เป็นหน่วยสนับสนุนตามกระบวนการนิติบัญญัติแห่งรัฐจึงเป็นสถาบันควบคุมสังคมอย่างเป็นทางการ
ที่มีอ านาจและอิทธิพลสูงมาก แต่เมื่อใดก็ตามที่ “กฎหมาย” ในฐานะวิธีการและรูปแบบหนึ่งซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ควบคุมสังคมถูกฝ่าฝืน สังคมก็จะน าเอา “เรือนจ า” หรือ “คุก” มาท าหน้าที่แทน
เพ่ือกักขังผู้กระท าผิดกฎหมายหรืออาชญากรไว้มิให้ออกไปท าอันตรายต่อสังคม ในช่วงเวลาหนึ่ง  
 ส่วนการลงโทษ (sanction) เป็นวิธีการควบคุมสังคมที่จ าเป็นและส าคัญซึ่งทุกสังคม
ต้องใช้ คือ วิธีการขัดเกลาทางสังคมซึ่งช่วยสอนให้สมาชิกเรียนรู้ค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม
ที่เขาสังกัดอยู่ แต่บางครั้ง บางคนก็ประพฤตินอกลู่นอกทางที่สังคมคาดหวังไว้ ดังนั้น สังคมจึงใช้วิธีการ
ควบคุมด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคมเสริมอีกทางหนึ่ง คือ วิธีการ
ลงโทษด้วยการให้รางวัลหรือการลงโทษโดยบุคคลหรือองค์การหรือสังคมเพ่ือรักษาบรรทัดฐานให้สมาชิก
ปฏิบัติตาม 
 2) วิธีการลงโทษ มี 2 วิธี คือ 
 (1) การลงโทษเชิงบวกหรือเชิงปฏิฐาน (positive sanction) เป็นวิธีการควบคุมสังคม
โดยให้ก าลังใจแก่บรรดาสมาชิกท่ีปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม สิ่งที่ให้คือรางวัลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
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รางวัลที่เป็นสัญลักษณ์ (symbolic reward) เช่น เหรียญตราเชิดชูเกียรติยศ หรือรางวัล ทางวัตถุ 
(physical reward) ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดสถานภาพทางสังคม เช่น ทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งคั่งและ
อ านาจเหนือบุคคลอ่ืน เป็นต้น 
 (2) การลงโทษเชิงลบหรือเชิงนิเสธ (negative sanctions) เป็นวิธีการควบคุมทางสังคม
เพ่ือยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ให้ คือ การลงโทษโดยอาจกระท าทั้งการใช้ก าลังบังคับอย่างเปิดเผย
หรือโดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงการระงับสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ตามธรรมชาติ เช่น การห้ามมิให้
ใช้เสรีภาพในการพูด เขียน พิมพ์ การลงโทษที่รุนแรงที่สุด คือ การตัดออกจากสังคมด้วยการประหารชีวิต 
 3) ระดับการลงโทษ มี 3 ระดับ คือ 
 (1) ระดับปัจเจกบุคคล (individual) เป็นวิธีการควบคุมสังคมโดยการให้รางวัล
หรือให้การลงโทษระหว่างบุคคล ได้แก่ การยิ้ม การยกย่องชมเชย ให้ของขวัญ เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนม 
การนิ่วหน้า เลิกคิ้ว การบ่น การถอยออกห่างไม่เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมด้วย และวิธีอ่ืนๆ อีกหลายวิธี
ตามแต่มนุษย์จะสรรหามาใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี คือ เกิดกระแสอิทธิพลทางบวกแก่การปฏิบัติตาม
หรือเกิดความทุกข์ น่าสังเวช คือ เกิดกระแสอิทธิพลทางลบอันเป็นการลงโทษ แก่การไม่ยอมปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานสังคม 
 (2) ระดับองค์การ (organization) วิธีการที่ใช้ในระดับองค์การยังคงใช้วิธีการ
เสมือนหนึ่งการจัดฉากเล่นละครด้วยการให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่พึงปรารถนาและลงโทษ แก่พฤติกรรม
ที่ไม่พึงปรารถนาในระดับที่เป็นทางการมากขึ้นผ่านทางสถาบันต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ 
โดยผู้มีอ านาจเหนือการบริหารจัดการองค์การต่างๆ เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนค่าตอบแทน
ต่อผลงานที่ต้องการ ระยะเวลาการท างาน ชนิดของงาน ขนาดและสถานที่ท างาน โอกาสในการเลื่อน
ระดับต าแหน่ง รวมทั้งโอกาสที่ควรได้รับการสรรเสริญยกย่องหรือต าหนิติเตียนทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งเขามีอิทธิพลก าหนดทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ รวมถึงการท าให้สมาชิกสังคมรู้สึกอับอาย
ขายหน้าหรือร้อนรนกระวนกระวายซึ่งเป็นการลงโทษในอีกลักษณะหนึ่ง เป็นต้น 
 (3) ระดับสังคม (society) ในระดับสังคมส่วนใหญ่จะให้รางวัลและลงโทษแก่สมาชิก
ผ่านทางระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์การ เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าอ านาจในการลงโทษ
ขององค์การนั้น ถูกตอกย้ าให้เข้มข้นมากข้ึนด้วยระดับของชื่อเสียงเกียรติยศที่สังคมให้ค่าแก่ทรัพย์สิน
เงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ และอิทธิพลขององค์การดังกล่าว ย่อมส่งผลไปยังปัจเจกบุคคลที่อยู่ในองค์การ
ให้ปฏิบัติตามกระแสอิทธิพลนั้น นอกจากนี้ สาธารณชนได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ผ่านทางสื่อมวลชน ดังนั้นการกระท าต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จึงสามารถ
รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถติชมการกระท าดังกล่าวได้ อย่างทันทีเช่นกันอันเป็นการควบคุมทางสังคม
โดยประชาชนผา่นทางสื่อมวลชนอีกทางหนึ่ง และในระดับสังคมได้ใช้วิธีการลงโทษในรูปแบบของการลงโทษ
ผ่านทางมาตรการต่างๆ ทางกฎหมาย เช่น การปรับ การจับกุมด าเนินคดี การจ าคุกต่อพฤติกรรมที่ก าหนดไว้
ว่าฝ่าฝืนบรรทัดฐานอย่างชัดเจนอันเป็นระดับสูงสุดที่สังคมกระท าได้ 
 4) รูปแบบของการลงโทษ มี 2 รูปแบบ คือ 
 (1) การลงโทษแบบไม่เป็นทางการ (informal sanction) เป็นรูปแบบการลงโทษที่ใช้
ในกลุ่มปฐมภูมิและชุมชนขนาดเล็ก โดยใช้วิธีการควบคุมสังคมผ่านกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
อย่างใกล้ชิดต่อการกระท าของบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่ม บุคคลที่มีอิทธิพลเหล่านั้น ได้แก่ ครู พระ นักบวช
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กลุ่มเพ่ือน หรือถ้าจะใช้วิธีการลงโทษแบบไม่เป็นทางการผ่านบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่ห่างออกไปจะกระท าการลงโทษ
โดยวิธีการเลิกค้ิว การซุบซิบนินทา การวิพากษ์วิจารณ์ หรือหัวเราะเยาะ 
 การควบคุมแบบไม่เป็นทางการ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น “แรงกดดันนอกรูปแบบ
ในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยม” (Light, Jr & Keller, 1975, p. 102) ซึ่งค่อยๆ ขัดเกลาให้บุคคลใช้ชีวิต
ไปตามความคาดหวังของผู้อ่ืนได้แม้ในวิถีทางที่เขาไม่พึงปรารถนาก็ตาม สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ความกลัวที่จะ
ถูกขับไล่ออกไปจากกลุ่ม การหัวเราะเยาะ การบังคับด้วยวาจาและโดยก าลังกาย และการลงโทษ
เชิงลบอ่ืนๆ รวมทั้งการลงโทษเชิงบวก ได้แก่ การยิ้มให้หรือการตบไหล่เบาๆ ล้วนมีอิทธิพลต่อวิธีการ
ที่นั่งเรียนในชั้น วิธีการพูดคุย เสื้อผ้าที่สวมใส่และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
 ในชุมชนเล็กๆ ใช้การลงโทษแบบไม่เป็นทางการเพ่ือควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับสังคมเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ การเลิกคิ้ว นิ่วหน้า ท าหน้า
บึ้งใส่ ดุด่าว่ากล่าวหรือประณาม แต่ในชุมชนเช่นว่านั้นการกระท าดังกล่าว คือ การลงโทษที่รุนแรง
ราวกับว่าเป็นการเฆี่ยนตี ตัดแขนตัดขา หรือประหารชีวิตก็ว่าได้ บางครั้งการควบคุมสังคมในชุมชนเล็กๆ 
ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองจะใช้การลงโทษบางลักษณะที่ค่อนข้างก้าวร้าวรุนแรง ดังเช่น ชาวเอสกิโม
จะลงโทษคนที่เป็นชู้กันหรือคนที่ดูหมิ่นเหยียดยามผู้อื่นหรือรบกวนก่อความร าคาญให้กับกลุ่มด้วยการฆ่าทิ้ง 
เป็นต้น แต่ความเบี่ยงเบนในลักษณะดังกล่าวก็มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในสังคมแบบนั้น เพียงแต่ปรากฏ
เป็นค าสั่งสอนตักเตือนทางสังคมที่มีอิทธิพลในการลงโทษแบบไม่เป็นทางการส าหรับสังคมเล็กๆ 
เช่นนั้น 
 ส่วนในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน พบว่าการลงโทษแบบไม่เป็นทางการยังคง
มีอิทธิพลมากกว่าการลงโทษแบบเป็นทางการ งานวิจัยของ Hollinger & Clark (1982, pp. 97-114) 
พบว่า การควบคุมแบบไม่เป็นทางการที่แสดงออกโดยเพื่อนร่วมงาน  ในกรณีที่มีการลักขโมย
ของเกิดขึ้นแต่หาตัวผู้กระท าผิดไม่ได้นั้น มีอิทธิพลกดดันความรู้สึกของเพ่ือนร่วมงานด้วยกันมากกว่า
การที่ผู้จัดการเป็นผู้ท าการประณามการกระท าดังกล่าว และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับ 
การลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า และการเสพกัญชา พบว่า การถูกเพ่ือนรังเกียจเดียดฉันท์มีอิทธิพลรุนแรง
ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวมากกว่าการถูกด าเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายเสียอีก 
 อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่งพบว่า สังคมเราขณะนี้ล้วนแล้วแต่สวมหน้ากาก
เข้าหากัน และใช้วิธีการควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากคนส่วนใหญ่
คบหาสมาคมแบบไม่สนิทสนมและไม่เป็นกันเอง ( impersonal) ซึ่งแตกต่างไปจากสังคมดั้งเดิม 
สังคมลักษณะนี้อาจมีความขัดแย้งทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้การควบคุมแบบเป็นทางการ คือ 
ใช้กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
 (2) การลงโทษแบบเป็นทางการ (formal sanction) เป็นรูปแบบการบังคับควบคุม
และกดดันให้มีการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมโดยตรงเรียกว่า เป็นการบังคับอย่างเป็น
แบบแผนโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ กระบวนการยุติธรรมโดยที่ต ารวจ อัยการ ศาล  
และราชทัณฑ์ จัดว่าเป็นตัวแทนของสังคมท่ีท าหน้าที่ควบคุมสังคมที่เคร่งครัดเป็นทางการมากที่สุด  
 อนึ่ง การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่กินระยะเวลายาวนานไปตลอดชีวิต
เช่นไรการควบคุมสังคมก็เป็นกระบวนการที่ยาวนานเช่นเดียวกัน ตัวแทนของสังคมในการควบคุมสังคม
อาจเปลี่ยนแปลงไปต่างๆ กัน แต่กระบวนการที่พยายามจะชักชวนให้ปัจเจกบุคคลปฏิบัติตาม
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บรรทัดฐานสังคม โดยใช้วิธีการลงโทษทั้งทางบวกและทางลบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้น
จะด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องตราบกระทั่งสิ้นชีวิตโดยไม่ผันแปรเป็นอ่ืน 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมนั้น ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดทฤษฎีการควบคุมทางอาชญากรรมนี้อภิปรายถึงการควบคุม
อาชญากรรม โดยวิธีการลงโทษทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้น หากกระท าอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยชุมชนหรือสังคมที่บุคคลสังกัดอยู่ อาจจะท าได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่าการลงโทษ
แบบเป็นทางการหรือการลงโทษตามตัวบทกฎหมายเสียอีก ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงมีบทบาทในการควบคุมดูแล
พฤติกรรมของสมาชิกชุมชนนั้นๆ เป็นอย่างมาก นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางเพื่อคืนคนดีสู่สังคมครั้งนี้ 
 2.2.4 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 มาสโลว์ (Maslow, 1943, pp. 81-86) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเชื่อว่า
เป็นตัวก าหนดตัณหาหรือความอยากและความพยายามขวนขวายให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการตอบสนอง
ความจ าเป็น (need) ระดับความต้องการมนุษย์ มาสโลว์ ได้ตั้งสมมติฐานว่า มนุษย์มีความต้องการตลอดเวลา
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือ เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วย่อมสิ้นสุดลงและความต้องการใหม่ 
ในล าดับถัดไปที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดขึ้น ล าดับความต้องการจากต่ าไปสูง แบ่งออกเป็น 5 ล าดับ 
ดังนี้   
 1) ความต้องการทางร่างกาย (physiological need) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
เป็นความต้องการมีอ านาจมากที่สุด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ 
ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส 
แรงขับของร่างกายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจ
ที่ได้รับในขั้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลว ที่จะสนอง
ความต้องการพื้นฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้น 
 2) ความต้องการความปลอดภัย (safety need) เป็นความต้องการในล าดับที่สอง ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการในล าดับต้นได้รับการตอบสนองแล้ว จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่า
ความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security) มาสโลว์ กล่าวว่า ความต้องการ
ความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการ
ความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพออาศัยผู้อื่น 
 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love need) 
เป็นความต้องการในล าดับที่สาม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการ
ความปลอดภัยได้รับการตอบสนอง ต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนบุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพ่ือน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ านวนเพื่อนๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป 
 4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (self-esteem need) เป็นความต้องการ
ในล าดับที่สี่ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการในล าดับที่หนึ่ง ล าดับที่สองและล าดับที่สามได้รับ
การตอบสนองแล้ว โดยความต้องการในล าดับนี้บุคคลจะต้องการได้รับการยกย่อง นับถือ แยกเป็น
ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความแข็งแรง 
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มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และมีความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการ
ที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในงานภารกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 
ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) คือ ความต้องการมีเกียรติยศ 
การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่
ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
ความความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 
 5) ความต้องการที่จะบรรลุสัจจการแห่งตน (self-actualization need) เป็นความต้องการ
ล าดับสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการในล าดับต้นๆ ได้รับการตอบสนองแล้วเป็นความปรารถนา
ในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุด การเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ 
 สรุปแล้วก็คือ มนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐาน คือ 
ความต้องการทางร่างกายที่เป็นความต้องการที่เป็นรูปธรรม เช่น ความต้องการอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
เป็นหลัก ไปจนถึงความต้องการที่บรรลุสัจจการแห่งตน ซึ่งเป็นความต้องการที่เป็นนามธรรมในแง่
ของความตระหนักถึงศักยภาพความต้องการและจุดหมายปลายทางในชีวิตของตนซึ่งถ้าหากว่าบุคคล
สามารถบรรลุสัจจการแห่งตนเช่นว่านี้แล้ว เขาก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
และประเทศชาติได้ โดยที่เขาสามารถจะควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนตามท านองคลองธรรมได้
โดยที่ไม่ต้องอาศัยการควบคุมบังคับจากสังคมหรือกฎบัตรกฎหมาย สรุปแล้วก็คือ มนุษย์มีความต้องการ
ที่หลากหลาย ตั้งแต่ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน คือ ความต้องการทางร่างกาย ที่เป็นความต้องการ
ที่เป็นรูปธรรม เช่น ความต้องการอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ เป็นหลัก ไปจนถึงความต้องการ
ที่บรรลุสัจจะการแห่งตน ซึ่งเป็นความต้องการที่เป็นนามธรรมในแง่ของความตระหนักถึงศักยภาพ
ความต้องการและจุดหมายปลายทางในชีวิตของตน ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลสามารถบรรลุสัจจการแห่งตน
เช่นว่านี้แล้ว เขาก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและประเทศชาติได้ โดยที่เขา
สามารถจะควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนตามท านองคลองธรรมได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการควบคุม
บังคับจากสังคมหรือกฎบัตรกฎหมาย 
 2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
 กรมราชทัณฑ์ (2552) มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดี 
มีคุณค่าสู่สังคม มีหลายหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ที่มีบทบาทรับผิดชอบในการด าเนินงาน อาทิ 
ส านักพัฒนาพฤตินิสัย ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ รวมทั้งส านักสังคมสงเคราะห์  
 กระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เริ่มตั้งแต่เรือนจ า/ทัณฑสถาน รับตัวผู้ต้องขัง
จนกระทั่งผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน และติดตามภายหลังการปล่อยตัว
เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้จะได้ไม่หวนกลับไป
กระท าผิดซ้ า 
 กระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง มีหลากหลายกระบวนการ อาทิ การให้การศึกษา
อบรมสายสามัญ สายอาชีพ สายธรรมศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การจัดอบรมตามโปรแกรม
แก้ไขต่างๆ เป็นต้น  
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 ในที่นี้จะขอกล่าวในส่วนของกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามวิธีการสังคมสงเคราะห์
ที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของส านักสังคมสงเคราะห์อันเป็นที่มาของการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงานราชทัณฑ์ ดังนี้  
 การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมโดยใช้หลักและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ 
ได้แก ่
 1) วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย เริ่มด าเนินการเมื่อเรือนจ า/ทัณฑสถานรับตัว
ผู้ต้องขังจะด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือการควบคุมและพัฒนาผู้ต้องขังตามหลักและวิธีการ
จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังตามมาตรฐานงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด และมี
การด าเนินงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังตลอดระยะเวลาที่ผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังอย่างถูกต้องที่จะสามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการควบคุมและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 2) วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่ม โดยการจัดกลุ่มแนะแนวให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้ต้องขังก่อนปล่อย 
 3) วิธีการสังคมสงเคราะห์ชุมชน โดยการบูรณาการภาคสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลทางสังคมของผู้ต้องขัง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอบรมแก้ไขผู้ต้องขังให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลให้การสงเคราะห์ผู้ต้องขังและครอบครัวทั้งในขณะที่ผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจ าและภายหลัง
การปล่อยตัว 
 ในระยะ 2–3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้แนวคิดเกี่ยวกับผู้ต้องขังเปลี่ยนไปในทางบวก
มากขึ้นกว่าสมัยก่อนที่มองผู้ต้องหาเป็นคนชั่วร้ายโดยกมลสันดานและมีการควบคุมบังคับอย่างเข้มข้น
แต่ในระยะดังกล่าว มีการใช้นักจิตวิทยา นักการศึกษา นักการศาสนาหรือนักบวช ตลอดจนนักสังคม
สงเคราะห์เข้าไปท างานช่วยอบรมบ่มนิสัย ให้การศึกษาและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน และเมื่อพวกเขาจะพ้นโทษออกไปแล้วก็สามารถ
ประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นคนดีของสังคมได้ 
 บุญช่วย แจ้งเวชฉาย (2559, หน้า 120–121) ได้กล่าวว่า แนวทางพัฒนาการด าเนินโครงการ
คืนคนดีสู่สังคม ที่ด าเนินการโดยส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 
 1) ความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พบว่า ปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วย
ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย ความชัดเจน
ของแผนงาน ความชัดเจนของ ขั้นตอนและกิจกรรมในการด าเนินงาน ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 
การถ่ายทอดนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
จ านวนการจ้างงานของกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลา การจ้างงานผู้พ้นโทษ ระยะเวลา
ในการรับสมัครหรือคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ การติดตาม
ประเมินผลโครงการฯ ความคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯและมีแนวทางพัฒนา 
ที่จะประกอบด้วย การพัฒนาแนวทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุง
แผนการด าเนินงานให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการส่งต่อผู้พ้นโทษไปยังภาคเอกชน 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ผู้พ้นโทษ จัดท าแผนการติดตามประเมินผลภาพรวมของการด าเนิน
โครงการฯ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเรื่อง ผู้พ้นโทษ สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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 2) ด้านทรัพยากร พบว่า ปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วย การสนับสนุนงบประมาณ
ที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ส่วนแนวทางพัฒนาประกอบด้วย การก าหนดแผนงานเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้มากขึ้น การคัดเลือกสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
และสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  
 3) ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า 
ปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วย การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
การประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนงาน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งนี้มีปัญหา
อุปสรรค ได้แก่ ปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์โครงการยังมีค่อนข้างน้อย
สื่อมวลชนไม่ได้ให้ความสนใจส่วนแนวทางพัฒนา ประกอบด้วยการสร้าง ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ผู้พ้นโทษ จัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ การบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วม  
 4) ด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วย
สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติงาน การวางแผนและการควบคุมการด าเนินโครงการฯ และการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาทางด้านสมรรถนะของส านักงานกิจการยุติธรรม 
การมอบหมายงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่มีความเป็นเอกภาพ 
ความไม่พร้อมของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานไม่มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างจริงจัง ส่วนแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน สร้างแรงกระตุ้นและส่งเสริมการด าเนินโครงการฯ ของหน่วยงาน
ที่น านโยบายไปปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุง 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานกิจการยุติธรรม 
 5) ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วยความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติของผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ผู้น านโยบายไปปฏิบัติบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีทัศนคติต่อผู้พ้นโทษในด้านลบ ผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติมีภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น และการสื่อสารและความเข้าใจ ที่ไม่ชัดเจนต่อการด าเนินงานส่วนแนวทาง
พัฒนาประกอบด้วย สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สร้างมาตรฐาน
การท างาน สร้างจิตส านึกให้กับผู้น านโยบายไปปฏิบัติสร้างแรงจูงใจให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติและสร้าง
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 6) ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พบว่า ปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วย
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อและทัศนคติ
ในแง่ลบต่อผู้พ้นโทษ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาผู้พ้นโทษ
อย่างแท้จริง ส่วนแนวทางการพัฒนาจะประกอบด้วยสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มผู้พ้นโทษ 
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างความเชื่อมั่น ให้รัฐบาลเห็นความส าคัญของโครงการ
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 
 ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในส่วนของการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปัจจุบัน
พบว่า มีปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการท างานร่วมกันแบบการขอความร่วมมือให้ด าเนินการเฉพาะเรื่อง ท าให้การดูแล
ผู้พ้นโทษ อาจจะไม่บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ซึ่งผู้วิจัยพอจะสรุปการท างาน
ของภาคประชาสังคมในการดูแลผู้พ้นโทษแบบมีส่วนร่วม โดยทบทวนเอกสาร งานวิจัย นักวิชาการ
ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประกอบด้วย  
 1) ด้านสภาพปัญหา หมายถึง เรือนจ าเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน และสถาบันศาสนา 
เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับผู้ต้องขังภายในเรือนจ า สื่อ ข่าวสารที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ต้องขังไปในทางลบ 
การอบรมฝึกทักษะด้านอาชีพ มีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ าแล้วไม่มีอาชีพ
รองรับ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ า แล้วไม่มีเงินทุนไว้ประกอบอาชีพ เรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน
มีการประสานงานกันที่ดี มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขัง เรือนจ าเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด 
 2) ด้านทัศนคติ หมายถึง ชุมชน สังคม ไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาสผู้ต้องขังหวาดกลัว มีอคติ
ที่ไม่ดีต่อผู้ต้องขัง มองภาพลักษณ์ภายนอกของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังถูกตีตราว่าเป็นคนขี้คุก ขี้ตาราง หากผ่าน
การจ าคุกมาก่อน สังคมจะไม่ยอมรับครอบครัวให้ก าลังใจผู้ต้องขังเป็นอย่างดี มีการประชาสัมพันธ์
งานราชทัณฑ์และกิจกรรมของผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะช่วยให้คนในสังคมมีทัศนคติในแง่บวก
ต่อผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะกระท าผิดกรณีใด  
 3) ด้านความต้องการ หมายถึง ต้องการได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบครัว 
ชุมชน สังคมยอมรับและให้โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีในสังคม ได้รับก าลังใจจากครอบครัว ชุมชน 
สังคมในการปรับตัวเป็นคนดีและการด าเนินชีวิตในสังคมหลังจากการพ้นโทษ ต้องการศึกษาด้านทักษะ
อาชีพ มีอาชีพรองรับ มีเงินทุนส าหรับการไปประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว ต้องการบวชหรือศึกษา
ศาสนาหลังได้รับการปล่อยตัวเพ่ือเยียวยาจิตใจ  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
 2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม  
 การมีส่วนร่วมนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
 โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามี
อิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์ (William Eewin, 
1974, p. 39) ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมเป็นการพบปะสังสรรค์
ทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
 ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ (2552) อธิบายว่า โดยพื้นฐานแล้ว 
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การปลดปล่อยประชาชนให้หลุดพ้นจากการเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา
และให้กลายเป็นผู้กระท าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึ่งประชาชนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้น
ในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ 
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 1) การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 2) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 3) การก าหนดทางเลือกหรือวางแผน 
 4) การปฏิบัติตามแผนโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ (2552) อธิบายไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน คือ การที่ประชาชนจะท าตนเป็นผู้กระท ากิจกรรมสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนา 
ซึ่งยอมจะบังเกิดผล 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 1) ประชาชนจะสามารถกระท าบทบาทสร้างสรรค์ได้ 
 2) ผลของกิจกรรมนั้นๆ จะต้องย้อนกลับมาสู่พวกเขาเอง 
 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, หน้า 272–273) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ 
 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
 WHO & UNICEF (1978, p. 41) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ดีว่าจะต้องประกอบด้วย
ขบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
 1) การวางแผน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจัดล าดับความส าคัญ 
ตั้งเป้าหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และประการส าคัญ 
คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 
 2) การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และการบริหารการใช้
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 
 3) การใช้ประโยชน์ ประชาชนต้องมีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได ้ซ่ึงเป็นการเพ่ิมระดับของการพึง่ตนเองและการควบคุมทางสังคม  
 4) การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชน
ในพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมหรือในรูปวัตถุก็ได ้
 วิรวรรณ บรรจงช่วย (2551, หน้า 9) การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือของบุคคลหรือกลุ่มคน
ที่มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกิดการลงมือปฏิบัติตอบต่อความต้องการในการที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วยกันและร่วมยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยกัน  
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527, หน้า 6-7) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่รัฐบาล
ท าการส่งเสริม ชักน าสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน ในเรื่องต่อไปนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ คือ 
 1) ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 
 2) ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน
หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
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 3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา
และสนองความต้องการของชุมชน 
 4) ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิผล 
 6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และหน่วยงาน 
 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษาโครงการให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป  
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2527, หน้า 183–184) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม 
(group situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (contribution) บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของกลุ่มนั้นกับทั้งท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังกล่าวถึง
เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมว่ามีอย่างน้อย 3 ประการ 
 1) ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม 
 2) ประชาชนต้องสมัครใจที่จะมีส่วนร่วม 
 3) ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม  
 สานิตย์ บุญชู (2527, หน้า 7) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง การที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกันโดยพร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ด้วยกันในที่สุด 
 John M. Cohen & Norman T. Uphoff  (1977, pp. 22-25) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
การประกอบกันของปัจเจกบุคคลในกระบวนการคิดตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท า โดยเกี่ยวเนื่อง
ถึงความส าเร็จและการตัดสินใจโดยมีแหล่งที่มาอันหลากหลายหรือการมีส่วนร่วมในด้านการกระท าของ
ชุมชนโดยเฉพาะที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วมและ/หรือความเกี่ยวเนื่องมาจากการ
ประเมินค่าการมีส่วนร่วม  
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526, หน้า 20) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 
 ปรีดา เจษฎาวรางกุล (2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของ การเชื่อใจและการยอมรับตนเอง
เพ่ือที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากระดับความพึงพอใจ 
ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน 
 วิลเลี่ยม (Erwin, 1976, p. 24) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง
เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชน
แก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
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 จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตั้งแต่การร่วมคิด การมีส่วนร่วมวางแผน 
การมีส่วนร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้  
 2.3.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม   
 พงษ์ธร ธัญญสิริ (2552, หน้า 9-10) กล่าวว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ควรยึดกรอบแนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยที่มีแนวคิดสามเสาหลัก คือ 
 เสาหลักที่หนึ่ง เป็นสิทธิของประชาชนที่ควรรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงถูกต้อง 
สมบูรณ์ ทันสมัย ในลักษณะที่ว่าประชาชนต้องได้รับข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอ กับลักษณะที่ประชาชน
ต้องได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องร้องขอ 
 เสาหลักที่สอง เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ โดยจะต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกรณีที่ได้รับผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งจากภาครัฐ กรณีที่มี
โครงการหรือนโยบายที่เกี่ยวกับประชาชน หรือแม้กระทั่งร่างกฎหมายที่เป็นกรอบแนวคิดของภาครัฐ
ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมด ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง 
ประชาชนจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
 เสาหลักที่สาม เป็นการให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและกลไก การมีส่วนร่วมทั้งในการบังคับใช้กฎหมายและการอ านวย
ความยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 5 ระดับ คือ 
 ระดับที่หนึ่ง เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือ inform เป็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับที่ต่ าที่สุดเป็นลักษณะที่ภาครัฐจะให้ข้อมูลทางเดียวกับประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม 
จ าเป็นต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง 
 ระดับที่สอง เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการหารือ หรือการ consult หมายถึง เรื่องของ
การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเท็จจริงกับภาครัฐแล้วให้ภาครัฐเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นลักษณะที่ภาครัฐท าการส ารวจ
ความคิดเห็นจากประชาชน จากนั้นภาครัฐก็น าไปตัดสินใจในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 ระดับที่สาม การเข้ามามีบทบาทหรือ involve เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตัดสินใจเช่นเดียวกัน แต่มีความเข้มแข็งมากกว่า เพราะมีความถาวรมากกว่า โดยจะเป็นลักษณะ
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงในการกระท าต่างๆ 
 ระดับที่สี่ การสร้างความร่วมมือ หรือ collaboration เป็นเรื่องของการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน อาจจะเป็นลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐกับเอกชน หรือลักษณะ
ของคณะที่ปรึกษาฝ่ายภาคประชาชน ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็มีอยู่ คือเป็นลักษณะที่ปรึกษา
ภาคประชาชน 
 ระดับที่ห้า เป็นเรื่องของการให้อ านาจแก่ประชาชน หรือเรียกว่า empower ถือว่าเป็น
ระดับที่สูงสุดที่จะให้ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ อย่างเช่น เรื่องของการลงประชามติต่างๆ 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ลักษณะรูปแบบเป็นการ
ควบคุมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะเป็นวงจร มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
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 1) รูปแบบการตัดสินใจ 
 2) รูปแบบการปฏิบัติการ 
 3) รูปแบบการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ รับผลประโยชน์ 
 4) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 Cohen & Uphoff (1977, pp. 7–26) กล่าวถึง กรอบในการพิจารณาเรื่องของการมีส่วนร่วม
ว่ามีโครงสร้างพ้ืนฐานจ าแนกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 
 มิติที ่1 มีส่วนร่วมในเรื่องอะไร (what participation are we concerned with) 
หรือเรียกอีกอย่างว่า ประเภทหรือลักษณะของการมีส่วนร่วม ได้สร้างกรอบพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 
ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
(participation in implementation) เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วม
ในการบริหาร และการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ (participation 
in benefits) โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว  (4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (participation in evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม 
รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 
 มิติที ่2 ใครที่เข้ามามีส่วนร่วม (whose participation are we concerned with) 
ในส่วนนี้ มีค าที่ใช้ในความหมายว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular participation) 
Cohen & Uphoff ได้จ าแนกให้เป็นกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
(1) ผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น (2) ผู้น าท้องถิ่น (3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ (4) คนต่างชาติ 
 มิติที ่3 การมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร (how is participation occurring with in the 
project) ในมิตินี้ มีประเด็นที่ควรพิจารณาอยู่ 4 ประเด็นด้วยกัน คือ (1) พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
พิจารณาเกี่ยวกับแรงที่กระท าให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง และแรงที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมมาจากที่ใด (2) รูปแบบของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร การมีส่วนร่วม
โดยตรงหรือโดยอ้อม (3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วม
และช่องของกิจกรรม (4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการให้อ านาจแก่ผู้เข้ามา
มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่างๆ ของสิ่งที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 2.3.3 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 Chapin (1997, p. 317) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมในงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การิเริ่มตัดสินใจด าเนินการ 
การมีอิทธิพลในการตัดสินใจด าเนินงานหรือออกเสียงคัดค้าน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องของการจัดระบบการท างาน วิธีการท างาน ใครเป็นผู้กระท าและท าอย่างไร 
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
การบริหาร การประสานความร่วมมือ การท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน 
 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์
ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
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 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในงานในการให้ข้อมูล  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุง
และแก้ไขงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980, pp. 11-12) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการ
มีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ  
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 2) การมีส่วนร่วมในข้ันปฏิบัติการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541, หน้า 22) กล่าวไว้ คือ  
 1) การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ  
 2) การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มขบวนการ ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานอ านาจจากการสร้างกลุ่ม
และโครงสร้างภายในหน่วยงาน  
 3) การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการ ให้ความส าคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมที่ดเีน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอ านาจสู่ประชาชน  
 4) การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความส าคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอ านาจของกลุ่ม ผลประโยชน์และชนชั้นทางสังคม  
 5) การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้เสียเปรียบในสังคม และน ามาก าหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ 
 โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977, p. 35) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบ
การมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ  
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเริ่ม ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ   
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ  
 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) ทางด้านต่างๆ ประกอบไปด้วยผลประโยชน์
ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ 
การด าเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) เสนอไว้
สรุปได้ดังภาพ 2 ที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมีความส าคัญมาก
สาเหตุว่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อการปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผลต่อไป ยังการรับผลประโยชน์
และการประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผลโดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และ
การประเมินผลด้วย 
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ภาพ 2 รปูแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen & Uphoff 
 
 โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา
ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ  
 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถิ่น กล่าวคือ 
ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตน
เป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะประชาชน
ชนบทจะไมเ่ขา้ใจ และมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานงานเหล่านั้น  
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็นขั้นตอน
ที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผน  
 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุน และการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมฐีานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตน ที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะให้ชาวชนบทสามารถ
คิดตน้ทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด  
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ
การประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมและชาวชนบทย่อมไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี 
และได้ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกัน โอกาสต่อไปจึงอาจประสบความล าบาก 
 
 

(1) 
ตัดสินใจ 

(2) 
ปฏิบัติการ 

(3) 
รับผลประโยชน์ 

(4) 
ประเมินผล 

                       หมายถึง การส่งผลโดยตรง 
                       หมายถึง การส่งผลย้อนกลับ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

46 

 2.3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (2546) เสนอปัจจัยพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนไว้ 2 ปัจจัย ได้แก่ 
 1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืนๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 
 (1) การมองเห็นว่าตนจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป ซึ่งถือเป็นเรื่อง
กระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 
 (2) การได้รับบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพื่อนบ้านให้เข้าร่วมโดยมีสิ ่งจูงใจ
เป็นตัวน า ซึ่งถือเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ  
 2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วม แม้ว่าชนบทเป็นจ านวนมาก
จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการมีพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
เนื่องจากไม่เห็นช่องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้รับผลดังที่คาดคิดไว้ เนื่องจาก
การเข้ามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่ เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น า ลักษณะการท างาน 
กฎระเบียบแบบแผน เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วม
จึงควรมีลักษณะ 
 (1) เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนารูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้ 
 (2) ก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพ่ือให้ผู้ร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขได้ 
 (3) ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วมโดยปกติที่ผ่านมา
ในกิจกรรมหนึ่งๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมายวิธีการ
หรือผลประโยชน์ของกิจกรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า  
 สากล สถิตวิทยานันท์ (2532, หน้า 32) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมเกิดจากปัจจัยมี 3 ปัจจัย 
ได้แก่ 
 1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความกังวล
ส่วนบุคคล ซึ่งบังเอิญพ้องต้องกัน กลายเป็นความสนใจและกลายเป็นความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 
 2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดัน 
ให้พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระท าร่วมกัน 
 3) การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ พึงปรารถนา 
การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงและมากพอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มกระท าการที่สนองตอบ 
ความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น  
 รีดเดอร์ (Reeder, 1963, p. 26) ได้สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้  
 1) การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง  
 2) มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุมค่าของตนเอง  
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 3) เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมป้องกันและรักษาเป้าหมายตน  
 4) ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล บางครั้ง
มีรากฐานมาจากประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา  
 5) ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้อง 
ประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน  
 6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่างๆ ซึ่งคิดว่าตนเองสมควร 
กระท าเช่นนั้น  
 7) การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูกบังคับ
ให้ท า  
 8) นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่างๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบกระท า
อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ  
 9) โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม 
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอื้ออ านวยเข้ามา 
มีส่วนร่วมกันในการกระท าเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้ 
 10) ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมบางอย่าง
ทีต่นเห็นว่าสามารถท าในสิ่งที่ต้องการให้เขาท าในสถานการณ์เช่นนั้น  
 11) การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขารับ
การสนับสนุนที่ดีพอให้กระท าการเช่นนั้น 
 ณรงค์ วารีชล (2551, หน้า 10) พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม คือ  
 1) ลักษณะขององค์กร โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กร หากองค์กร
มีโครงสร้างใหญ่ ขั้นตอนการปฏิบัติมาก เช่น ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้  
 2) นโยบายองค์กรที่ขาดความชัดเจน จะท าให้บุคลากรไม่แน่ใจเป้าหมาย แนวทาง 
การปฏิบัติ จึงเกิดความลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม  
 3) ภาวะผู้น า  ซึ่งถ้าหากว่าผู้น า เชื่อว่าผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ ไม่มีศักยภาพ 
ไม่มีความก้าวหน้า ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน งานจะส าเร็จได้ต้องควบคุม ภาวะผู้น าประเภทนี้
จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้ 
 โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977, p. 17) กล่าวว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ 
6) รายได ้7) ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น 8) สถานภาพการท างาน 
 2.3.5 เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (2546) กล่าวถึง เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ว่าเกิดจากพ้ืนฐานของประชาชน มี 4 เงื่อนไข ได้แก่ 
 1) ประชาชนจะต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมี
ศักยภาพที่จะเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหา
ความต้องการ วางแผน จัดการ บริหารองค์กร และการใช้ทรัพยากรในที่สุด 
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 2) ประชาชนจะต้องมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนต้องมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 
 3) ประชาชนจะต้องมีความเต็มใจ เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม จะต้องมิใช่เป็นการบังคับ  
หรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ประชาชนมิได้ประสงค์จะเข้าร่วมในนัยหนึ่งนัยใด 
 4) ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีโอกาส
ที่จะเข้าร่วม ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจ และก าหนดกิจกรรมที่ตนต้องการ
ในระดับท่ีเหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง  
 2.3.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
 ในสังคมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการส าคัญอย่างหนึ่ง โดยหมายถึง  
การที่ประชาชนมีส่วนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจในกิจการต่างๆ ของรัฐบาลตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย เช่น การเข้าเป็นรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น ส าหรับกิจกรรม
ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประการ คือ จับ สอบสวน ตัดสิน และลงโทษนั้น 
ประชาชนต่างเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการตามบัญญัติแห่งกฎหมาย และทั้งที่ไม่เป็นทางการ
ซึ่งเกิดจากการสร้างแบบแผนด้านบริหารของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนั้นๆ ที่มุ่งหมาย
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารในกิจกรรมของตน 
 โดยเหตุที่อาชญากรรมเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม และเป็นปรากฏการณ์ของสังคม ดังนั้น 
แม้ว่าภาระในการให้ความคุ้มครองปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรมจะเป็นภาระของรัฐที่จะต้องกระท า 
แต่หากค านึงถึงสังคมโดยส่วนรวมแล้วจะเห็นว่า อาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 
จึงเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนในสังคมที่ควรจะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วย 
ปัจจุบันพบว่าประเทศต่างๆ พยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งจะขอกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นักวิชาการเกี่ยวกับ
การคืนคนดีสู่สังคม สามารถสรุปองค์ประกอบการคืนคนดีสู่สังคมได้ ดังนี้  
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสังคม 
ครอบครัวผู้ต้องขัง เรือนจ า และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่างๆ 
กิจกรรมต่างๆ ที่ดี เพ่ือให้โอกาสผู้ต้องขังส านึกในการกระท าผิดและช่วยให้ผู้ต้องขังตัดสินใจกลับตัว
เป็นคนดีในการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป 
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังที่กระท าความผิด 
โดยเรือนจ าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยร่วมกัน
จัดกิจกรรมอบรมจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมก่อนได้รับการปล่อยตัว จะช่วยให้ไม่กระท าความผิดซ้ า  
โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ าประสานงานกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนช่วยดูแล ให้ค าปรึกษาผู้ต้องขังหลังจาก
รับการปล่อยตัว มีการพบปะ พูดคุย กับผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเรือนจ าให้ประชาชนได้เข้าใจ 
 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ต้องขังถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 
ซึ่งคนในสังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเพ่ือผลประโยชน์ของชุมชนเอง โดยให้ผู้ต้องขัง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

49 

ออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าเพ่ือท าประโยชน์ให้กับสังคม จะท าให้คนในสังคมเห็นใจและให้โอกาส
กับผู้ต้องขังมากขึ้น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ การสอนอาชีพของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ต้องขังกับชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ดี มีก าลังใจในการปรับตัวเป็นคนดีของผู้ต้องขัง ซึ่งล้วนแล้วเป็นผลประโยชน์ที่ทางสังคม
จะได้รับ  
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้น าชุมชนมีการติดตาม
ประเมินผล ดูแล ให้ค าปรึกษา ช่วยแนะน าอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วว่ามีการท าความผิดซ้ าซาก
หรือไม่เพ่ือน ามาแก้ไขต่อไป รวมไปถึงการที่เรือนจ ามีการเปิดรับการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคสังคม 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับความเชื่อถือและเกิดความศรัทธาจากประชาชนเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้ว 
มีหน่วยงานติดตาม ดูแล ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมารายงานตัวกับศูนย์ยุติธรรมเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ฆนิศา งานสถิร (2553) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการน านโยบายคืนคนดีสูสังคมไปสูการปฏิบัติ
ของกรมราชทัณฑ์: การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย พบว่า ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการน านโยบาย
คืนคนดีสูสังคมไปปฏิบัติจากปัจจัยส าคัญ 4 ตัว สามารถท าการสรุปได้ คือ 1) การมีนโยบายที่ชัดเจน 
2) ลักษณะผู้น าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นทุ่มเทต่อการด าเนินงานตามนโยบาย 
3) ความสามารถในการแปลงนโยบายให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และทุนทางสังคมของเรือนจ า/
ทัณฑสถาน และ 4) ความร่วมมือจากชุมชน ปัญหาอุปสรรค คือ นโยบายยังขาดความชัดเจน
ในส่วนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงการขาดความเข้าใจที่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ระดับกรม และระดับเรือนจ า/
ทัณฑสถาน การขาดความร่วมมือการขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ 
การขาดรายละเอียดของกิจกรรม การขาดการขยายการท างานไปยังผู้พ้นโทษ และครอบครัวผู้ต้องขัง 
 บุญช่วย แจ้งเวชฉาย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการการน านโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาโครงการคืนคนดีสู่สังคม พบว่า 1) ปัจจัยที่ท าให้
งานนี้ประสบความส าเร็จ คือ การวางแผนอย่างเป็นระบบและความชัดเจน ในขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
รวมทั้งการมีงบประมาณและก าลังคนด าเนินการอย่างเพียงพอและคนที่ท ามีจิตส านึก 2) ปัญหาอุปสรรค 
คือ บางกิจกรรมมีความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณ 3) แนวทางการพัฒนา คือ ควรพัฒนาแนวทาง 
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจน 
 เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระท าผิดซ้ า พบว่า 1) ศักยภาพการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เฉพาะให้รับผิดชอบ
การด าเนินงานร่วมกับเรือนจ าในการบูรณาการภาคสังคมเพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องขังและครอบครัว 
เจ้าหน้าที่ มีความตระหนัก มีความจริงใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 2) ศักยภาพของเรือนจ า
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ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท าผิดซ้ าพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่เรือนจ ามีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ มีการจัดตั้งทีมงานสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ทีมงานส่วนใหญ่
มีความเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจท างานมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องโทษโดยมีความพร้อมในการด าเนินงานเครือข่าย
สังคมสงเคราะห์ ด้านความรู้เรื่องการบูรณาการ ภาคสังคม พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ประสานเครือข่าย
สังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านนโยบาย เรือนจ าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคสังคมโดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย และการติดตามดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษและญาติ ด้านงบประมาณ มีการประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ด้านติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแต่ไม่ได้น าผลการประเมินมาปรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 
3) ความต้องการของผู้ต้องขังขณะต้องโทษและภายหลังการปล่อยตัว พบว่าผู้ต้องขังต้องการฝึกอาชีพ
เพ่ือน าไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังการปล่อยตัว โดยต้องการฝึกวิชาชีพระยะสั้นมากท่ีสุด 4) รูปแบบ
แนวทางการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันการกระท าผิดซ้ า พบว่ามี 3 ระยะ คือ ก่อนเข้าสู่ระบบเรือนจ า  
ระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจ า และภายหลังปล่อยตัว ด้วยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ
ตามแผนและร่วมติดตามประเมินผล 
 กรมราชทัณฑ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขัง
กลับคืนสู่สังคม พบว่า กรมราชทัณฑ์ควรประสานกับชมรม บริหารงานบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาช่วยเหลือด้านการจ้างงานผู้พ้นโทษ 
มีการติดตามผลผู้พ้นโทษเพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ไม่มีงานท าการจัดตั้ง 
“กองทุนช่วยเหลือผู้พ้นโทษ” ในการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ สร้างกลไกการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ การยอมรับและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งน าเสนอกิจกรรม
และตัวอย่างผู้พ้นโทษที่ประสบความส าเร็จในการท างานจ านวนมาก เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติของสังคม 
 กรมคุมประพฤติ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุติธรรมชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
และล าพูน ผลการศึกษา พบว่า มีการอ านวยความยุติธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิม
ทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออกซึ่งผูกโยงการอ านวยความยุติธรรมไว้กับความเชื่อศาสนา จารีตประเพณี
และอ านาจของสิ่งเหนือธรรมชาติที่อ้างถึง คือ กฎแห่งกรรม ต่อมารัฐได้เข้ามีบทบาทในการก าหนดโทษ
และลงโทษผู้กระท าผิดมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อมีการพัฒนารัฐชาติได้รวมอ านาจการจัดการเข้าสู่
ศูนย์กลางท าให้เกิด “คดีล้นศาล คนล้นคุก” ภาครัฐจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการแก้กฎหมายให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความยุติธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพ่ือเบี่ยงเบน
คดีออกจากระบบกระบวนการยุติธรรมและจากการศึกษา 4 ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจุบันชุมชนยังมีฐานความเชื่อทางด้านศาสนา จารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ร้อยรัดคนในชุมชน  
มีกลไกในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งและอาชญากรรมได้บางประเภทที่ไม่มีความซับซ้อน
และไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือองค์กรภาคราชการ นอกจากนี้ ชุมชนบางแห่งมีกฎกติกาของชุมชน
แต่ยังขาดความมั่นใจในการน ามาจัดการความขัดแย้งและอาชญากรรมในชุมชนและเกรงจะเกิด
ผลกระทบกับครอบครัว 
 กรมคุมประพฤติ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด” ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการท างานบริการสังคม
ระหว่างส านักงานคุมประพฤติกับภาคประชาสังคมมี 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการประสานงาน 
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อย่างไม่เป็นทางการ เช่น ส านักงานคุมประพฤติไปจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด เช่น รับรายงานตัว 
อบรมธรรมะ จัดประชุมสัญจร และท างานบริการสังคมในชุมชน เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เห็นประโยชน์จึงเข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน 2) รูปแบบการรวมตัวกันของอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กับองค์กรเอกชนที่มีความต้องการจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม
เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดร่วมกับส านักงานคุมประพฤติ 3) รูปแบบการสร้างแรงจูงใจ โดยส านักงาน
คุมประพฤติจัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติและสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 4) รูปแบบการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นทางการที่ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผนระหว่างส านักงานคุมประพฤติ ผู้กระท าผิด 
ครอบครัว และภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟ้ืนฟผูู้กระท าผิด  
 กระทรวงยุติธรรม (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกระบวนการยุติธรรม: เครือข่ายและกลไกสนับสนุน ผลการศึกษา 
พบว่า เครือข่ายและกลไกสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังมีศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้านยุติธรรมในชุมชน ระดับมากมีเพียงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันปราบปรามยาเสพติด นอกนั้น การมีส่วนร่วมในงานด้านยุติธรรม
ในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง แทบทั้งสิ้น ลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นแบบการมีส่วนร่วม
ในระยะสั้น 
 ปรีดา เจษฎาวรางกูล (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน จ านวน 27 ชุมชน จ านวน 143 คน โดยใช้วิธีใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติอ้างอิง คือ Chi-Square เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับสูง โดยกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนระดับสูงสุด ในด้านการร่วมลงทุน
และปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมค้นปัญหาและสาเหตุของการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือ  
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผลและด้านการร่วมวางแผนด าเนินกิจกรรม ตามล าดับ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองคูคต ได้แก่ ระดับการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ส าหรับปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ อายุ 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุมชน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 เบลส์ วิลเลียม ดี. และแดเนียล พี. แมรส์ (William D. Bales & Daniel P. Mears, 2008, p. 287) 
ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันทางสังคมของผู้ต้องขังและการกลับคืนสู่สังคม พบว่า ถึงแม้จะมีการให้ความสนใจ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

52 

เอาใจใส่เชิงวิชาการและเชิงนโยบายต่อการกลับคืนสู่เรือนจ าผู้พ้นโทษ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่เป็นที่ล่วงรู้กัน
เกี่ยวกับองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัยในการที่จะท าให้การกลับคืนสู่สังคมจากเรือนจ าประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดแต่มักจะถูกละเลย 
นั่นก็คือ การเยี่ยมผู้ต้องขังซึ่งคาดว่าอาจจะช่วยลดการกลับเข้าเรือนจ าอีกภายหลังการพ้นโทษได้  
ซึ่งความคาดหวังเช่นว่านี้ เกิดจากทฤษฎีอาชญากรรมและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆ เป็นจ านวนมาก
ที่เน้นความส าคัญของความผูกพันทางสังคมต่อกระบวนการทางสังคมต่อกระบวนการการกลับเข้าสู่เรือนจ า 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกองราชทัณฑ์ของรัฐฟลอริดาในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลการเยี่ยมผู้ต้องขังต่อการกลับเข้าสู่เรือนจ า ซึ่งผลการศึกษาก็ยืนยันว่า การเยี่ยมผู้ต้องขังช่วยลด
หรือชะลอการกลับเข้าสู่เรือนจ า 
 คาร์สัน อี เอนน์ และวิลเลียม เจ โซเบล (Carson E. Ann & William J. Sobel, 2011, Abstract) 
ศึกษาเรื่องการกลับเข้าสู่เรือนจ าอีกภายหลังการพ้นโทษของผู้ต้องขัง พบว่าใน ค.ศ. 2011 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีผู้ต้องขังชายและหญิงจ านวนทั้งสิ้น 688,384 คน เฉลี่ยวันละ 1,885 คน ได้รับการปล่อยตัว
จากเรือนจ าและตามสถิติของส านักงานสถิติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกันนั้นมีผู้พ้นโทษ
จ านวนทั้งสิ้น 4.8 ล้านคนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของชุมชน ผู้วิจัยพบว่า การออกจากเรือนจ า
กลับเข้าสู่ชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ซับซ้อนส าหรับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ และส าหรับครอบครัว
และชุมชนของบุคคลเหล่านั้นด้วย ซึ่งในทางกลับคนสู่สังคมนั้นอดีตผู้ต้องขังมีแนวโน้มที่จะได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่ดี การขาดการศึกษาและทักษะในการประกอบอาชีพการงาน การจ ากัดในด้านที่พักอาศัย 
และประเด็นเรื่องสุขภาพจิต รัฐสภาสหรัฐได้ยอมรับความส าคัญประเด็นเรื่องนี้ โดยการออกรัฐบัญญัติ
ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการและบริการที่มุ่งและลดการกลับเข้าสู่เรือนจ าลดผู้ต้องขัง นอกจากนั้น 
รัฐบาลสหรัฐยังให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการประเมินที่เกี่ยวกับการกลับเข้าสู่เรือนจ าของอดีต
ผู้ต้องขังในหลายๆ ด้าน 
 แครงค์ บีเวอร์ลี รีซ (Crank Beverly Reece, 2010, Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับตัว
ของผู้ต้องขังให้เข้ากับชีวิตภายในเรือนจ า โดยผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจทัศนะของผู้ต้องขัง 700 คน 
เกี่ยวกับความยากล าบากและความรุนแรงภายในเรือนจ าเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอาชญากรรมภายหลัง
การปล่อยตัว ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีทัศนะว่าชีวิตภายในเรือนจ ามีความยากล าบาก
และบ่อยครั้งก็ประสบพบเห็นความรุนแรงต่างๆ จึงแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจว่า จะพยายามหลีกเลี่ยง
การกระท าอาชญากรรมต่างๆ ภายหลังการปล่อยตัวเพ่ือมิให้ต้องกลับเข้าสู่เรือนจ าอีก ในขณะที่นักโทษ
ที่มิได้แสดงทัศนะว่าชีวิตภายในเรือนจ ามีความยากล าบากไม่สู้จะแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยง
อาชญากรรมภายหลังการพ้นโทษ 
 แมลอต มิสตี และอาลี ฟรอมาเดอร์ (Malott Misty & Ali Fromader, 2010, Abstract) 
ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนะของนักโทษชายเกี่ยวกับอัตราการกลับเข้าสู่เรือนจ า โดยการท าการวิจัยเชิงส ารวจ
ผู้ต้องขังชาย 102 คน ที่เรือนจ าสามแห่งในภาคตะวันตกกลาง (midwestern jails) ซึ่งผู้วิจัย พบว่า 
การจัดทรัพยากรต่างๆ ให้นักโทษเข้าถึงได้ การดูแลผู้ต้องขัง หรือการดูแลให้บริการภายหลังการพ้นโทษ
จะช่วยลดการกลับเข้าสู่เรือนจ าได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 พอตเตอร์ เทียนา แอล (Potter Tiana L, 2001, Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการ
การดูแลสภาพการณ์ในเรือนจ าให้เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง โดยผู้วิจัยได้กล่าวว่าการดูแล
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สภาพการณ์ในเรือนจ าให้เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนั้นเป็นเรื่องที่ตระหนักกันมากข้ึน โดยทั่วไป
ว่าการเอาตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ าจะต้องเป็นการลงโทษ มิใช่การเอ้ือต่อคุณภาพชีวิตต่อผู้ต้องขัง ผู้วิจัย
กล่าวด้วยว่า การดูแลสภาพการณ์ในเรือนจ าให้เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังดังกล่าว โดยหลักใหญ่แล้ว
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชน มิใช่ผู้ต้องขัง เป็นผลประโยชน์ของชุมชนเองในการที่จะต้องท าให้สิ่งที่จะมีผล
ในทางลบต่อการคุมขังนักโทษน้อยที่สุดและเพ่ิมความสามารถของผู้ต้องขังมากที่สุดในการที่จะกลับเข้าสู่
ชุมชนอย่างประสบความส าเร็จภายหลังการพ้นโทษ โดยการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ และพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในระหว่างที่อยู่ภายในเรือนจ าเพ่ือที่จะได้สามารถมีงานท า
และด ารงชีวิตอยู่ภายในชุมชนได้อย่างปกติสุขภายหลังการพ้นโทษ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทราในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) ของการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วม
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 3) เพ่ือประเมินรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคม ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขั้นตอนการวิจัย 
 3.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาความร่วมมือระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
 3.3 การสร้างรูปแบบ 
 3.4 การประเมินรูปแบบ 
 
3.1 ขั้นตอนกำรวิจัย 
 
ตาราง 1 ขั้นตอนและวิธีการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์การวิจัย  
1 

 
เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดี 
สู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

2 เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

สนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

3 เพ่ือประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

สนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 ขั้นตอนย่อยที ่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมองของนักวิชาการ)  
ที่เป็นข้อมูลในเชิงคุณลักษณะเป็นหลัก เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ คือ 
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 (1) ศึกษาสภาพความร่วมมือระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (2) ศึกษาปัญหาความร่วมมือระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 ขั้นตอนย่อยที ่2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมองของผู้ต้องขัง) เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ คือ  
   (1) การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยจาก แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1979; ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546, หน้า 19; 
อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ, 2541, หน้า 77-85; ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 6; โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์, Cohen & 
Uphoff, 1977; ธนวัฒน์ ค าภีลานนท,์ 2550, หน้า 21-22; โกวิทย์ พวงงาม, 2550, หน้า 8) ประกอบด้วย  
 ก. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ข. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 ค. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 ง. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 (2) การคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยจาก ฆนิศา งานสถิร (2553, หน้า 29; ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และทองใหญ่ 
อัยยะวรากูล, 2558, หน้า 90) ทฤษฎีพันธ์ทางสังคม ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม ทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประกอบด้วย 
 ก. ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา  
 ข. ด้านทัศนคติ  
 ค. ด้านความต้องการ  
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 มาท าการสร้างรูปแบบ  
 ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 2 และท าการประเมินรูปแบบ 
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ภาพ 3 การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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3.2 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ 
  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา   
 ขั้นตอนย่อยที ่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ของงานวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดี
สู่สังคม ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถานการณ์ของการ
มีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในเชิงลึกโดยอาศัยแนวค าถามสัมภาษณ์
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้ปฏิบัติงานเรือนจ า ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้น าศาสนาในชุมชน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และญาติผู้ต้องขัง ในประเด็นเดียวกับแบบสอบถาม ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสนทนากลุ่ม (focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  
 ทั้งนี้  แนวค าถามการสัมภาษณ์ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  ใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงบรรยายการวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์จากเนื้อหาบันทึก
ค าสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อยตามกรอบการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (key informants) ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้านพัฒนาพฤตินิสัย โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 ก. ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ สัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interview) โดยเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 39 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 ก) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง จ านวน 8 ท่าน 
 ข) สัมภาษณ์คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง จ านวน 11 ท่าน 
 ค) สัมภาษณ์ญาติผู้ต้องขัง จ านวน 4 ท่าน 
 ง) สัมภาษณ์ผู้น าศาสนาในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าคณะต าบล 3 รูป 
โต๊ะอิหม่าม 3 ท่าน บาทหลวง 2 ท่าน และศิษยาภิบาล 1 ท่าน 
 จ) สัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 ท่าน 
 ฉ) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย จ านวน 4 ท่าน 
 ข. ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเป็นการสนทนากลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 
10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กลุ่มนักวิชาการ 
และกลุ่มข้าราชการ 
 (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัย
มีการเตรียมตัวให้พร้อมในส่วนของความรู้ โดยการท าความเข้าใจกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งได้จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
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โดยมีแนวค าถาม (guideline) ไว้ล่วงหน้า โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการประมวล
และสรุปประเด็น เพ่ือวิเคราะห์และอภิปรายผลต่อไป 
 (3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ก่อนน าแนวค าถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 2 วิธี วิธีแรก คือ การให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ พิจารณาให้ความเห็น วิธีที่สอง คือ การน าแนวค าถามไปทดสอบกับเจ้าหน้าที่
ของเรือนจ า หลังจากนั้น จึงท าการปรับแก้ ก่อนน าไปใช้จริง 
 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยนี้ ท าโดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล
ที่รวมถึงประวัติส่วนตัว ทัศนคติ ค่านิยม ความต้องการ รวมถึงบริบทด้านสภาพแวดล้อมมาประกอบกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ความหมาย
กับข้อมูลที่ได้มา 
 ก. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
เรือนจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้านพัฒนาพฤตินิสัย 
 ค. การจัดท าและจัดเก็บข้อมูล (data entry & storage) 
 ง. ผู้วิจัยถอดค าพูดจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในลักษณะ
ของการพิมพ์ข้อความเพ่ือความสะดวกในการน ามาวิเคราะห์ภายหลังต่อไป 
 ขั้นตอนย่อยท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้ต้องขัง
ของเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา มีจ านวนทั้งสิ้น 3,527 คน (เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา, 2559) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังชาย จ านวน 3,255 คน ผู้ต้องขังหญิง 
จ านวน 272 คน ของเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
 (2) กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ก. การก าหนดกลุ่มขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 505 คน จากตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ี 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
 ข. ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงของเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงของเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 

ผู้ต้องขัง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ต้องขังชาย 3,255 คน 346 คน 
ผู้ต้องขังหญิง 272 คน 159 คน 

รวม 3,527 คน 505  คน 
ที่มา: (ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา, 2559) 
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 (3) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ก. ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแต่ละข้อค าถามได้มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ความต้องการของผู้ต้องขัง แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ข. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงถูกต้องของเนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 
0.87 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.88 
 (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ร่วมกับผู้ช่วยผู้วิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีการสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จนครบถ้วนประเด็นค าถาม 
 (5) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือให้เห็นทิศทางของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
เป็นไปในทิศทางใดจึงใช้การแบ่งระดับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาค่าการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการคืนคนดี
สู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามเกณฑ์ของ Elifson, et.al., (1998) ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 การแปลความหมายของการหาค่าความสัมพันธ์ 
 0.00           หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 
 0.01 – 0.30  หมายถึง  ความสัมพันธ์ระดับต่ า 
 0.31 – 0.70  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
 0.71 – 0.99  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับสูง 
 1.00 หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
 
3.3 กำรสร้ำงรูปแบบ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัยจากขั้นตอนย่อยที่ 1 และขั้นตอนย่อยที่ 2 มาท าการสร้างรูปแบบ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1) วิเคราะห์ ผลการวิจัยขั้นตอนย่อยที่ 1 และ 2 เพื่อน าข้อมูลในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณมาสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 2) ก าหนดร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 3) น าร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณาความเหมาะสม 
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3.4 กำรประเมินรูปแบบ 
 
 ขัน้ตอนที ่3 การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 2 และท าการประเมินรูปแบบ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย จ านวน 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
 ขั้นตอนย่อยที ่1 การสนทนากลุ่ม  
 ผู้วิจัยเสนอผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เพ่ือที่จะประเมินรูปแบบต่อไปดังนี้ 
 (1) ผู้วิจัยน าผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดี
สู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา และศึกษาเพ่ิมเติมจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงพัฒนาก่อนจะด าเนินการประเมินรูปแบบต่อไป 
 (2) ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน โดยผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดของคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (joint committee on standard for education evaluation) 
(Madaus, Scriven & Stufflebeam, 1983, pp. 339-402) จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน 
 ก. ด้านความเหมาะสม (propriety standard) หมายถึง ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วม
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
 ข. ด้านความถูกต้องครอบคลุม (accuracy) หมายถึง ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วม
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง
ทางหลักการวิชาการ และกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ค. ด้านความเป็นไปได้ (feasibility) หมายถึง ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดี
สู่สังคม ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้จริง โดยไม่ขัดแย้ง
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของสังคม และของราชการ 
 ง. ด้านการใช้ประโยชน์ (utility) ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่พัฒนาขึ้นเมื่อมองในมิติเชิงอนาคตของผู้ประเมิน
รูปแบบมีความเห็นว่าสามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่แล้วเกิดประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
 (3) ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้โดยการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มข้าราชการและประชาชนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ ก. ประเด็นสนทนากลุ่ม ข. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ค. เครื่องบันทึกเสียง 
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 วิธีสร้างเครื่องมือ ได้แก่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยน าองค์ประกอบและองค์ประกอบย่อย
มาตั้งประเด็นข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด และน าไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยผู้วิจัยจะได้สรุปเป็นประเด็นการวิจัยพัฒนารูปแบบฯ ประกอบการพิจารณาที่มีความเป็นไปได้ 
และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (5) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหามีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 ก. หลังจากที่ท าการสนทนาผู้วิจัยได้ถอดความจากการบันทึกเสียงการสนทนา
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ข. อ่านบทสนทนาบรรทัดต่อบรรทัดซ้ าไม่ต่ ากว่า 4-5 รอบ และจับประเด็น
ค าสนทนาให้เป็นหมวดหมู่และดึงประโยคหรือข้อความส าคัญที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
รูปแบบฯ 
 ค. คัดเลือกและรวบรวมบทสนทนาที่คิดว่าให้รายละเอียดของวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ดีที่สุด โดยตัดบทสนทนาที่เป็นประเด็นย่อยรวมไว้ด้วยกัน เป็นประเด็นหลักใช้เทคนิคตัดปะ
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย 
 ง. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเช่นนี้ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้น
การสนทนาแต่ละครั้งและได้ท าการวิเคราะห์รวบยอดเพ่ือสรุปรวมทั้งหมดอีกครั้งตามล าดับที่กล่าวมา 
 ขั้นตอนย่อยที ่2 การสัมภาษณ์ 
 (1) เนื้อหาสาระ ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้องครอบคลุม  
ด้านความเป็นไปได้ ด้านการใช้ประโยชน์ 
 (2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา จากการสนทนากลุ่ม จ านวน 15 คน  
 (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structured interview or formal interview) เนื่องจากค าถามต่างๆ ได้ถูกก าหนด
เป็นแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ลักษณะข้อค าถามถูกก าหนดแน่นอนตายตัว มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน
และเพราะว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เตรียมการล่วงหน้าไว้อย่างดี เป็นแบบสัมภาษณ์ด้านความรู้สึ กนึกคิด
ที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้ เป็นแบบ
สัมภาษณ์ภาพรวม 
 ก. ความเหมาะสม ได้แก่ ก) เหมาะสม ข) ไม่แน่ใจ ค) ไม่เหมาะสม 
 ข. ความถูกต้อง ได้แก่ ก) ถูกต้อง ข) ไม่แน่ใจ ค) ไม่ถูกต้อง 
 ค. ความเป็นไปได้ ได้แก่ ก) เป็นไปได้ ข) ไม่แน่ใจ ค) เป็นไปไม่ได้ 
 ง. ความมีประโยชน์ ได้แก่ ก) มีประโยชน์ ข) ไม่แน่ใจ ค) ไม่มีประโยชน์ 
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 (4) ผู้วิจัยรวบรวมบันทึกข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ม ( focus group) 
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา แต่ละท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ 
 (5) การเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สามารถน ารูปแบบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม คือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 108 แห่ง และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วม
เพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 505 คน ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิจัย 
โดยจ าแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
 4.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 4.1.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.2 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ า
กลางฉะเชิงเทรา 
 4.3 ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ า
กลางฉะเชิงเทรา 
 
4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 
 4.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมองของนักวิชาการ) ที่เป็นข้อมูล
ในเชิงคุณลักษณะเป็นหลัก เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ คือ 
 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันความร่วมมือระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
 2) ศึกษาปัญหาความร่วมมือระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนของเจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่ปฏิ บัติหน้าที่
ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้ อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมราชทัณฑ์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้านพัฒนาพฤตินิสัย 

 
เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลาง

ฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการแก้ไข 

พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

คณะกรรมการ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ต าบลน าร่อง 

ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนา 
ในชุมชน 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรม
ราชทัณฑ์และผู้บริหาร

กระทรวงยุติธรรม 
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย 

1. สังคมมีทัศนคติ 
    ในด้านลบ 
    ต่อผู้ต้องขังที่ได้รับ 
    การปล่อยตัว 
2. สังคมไม่ยอมรับ 
   และให้โอกาส 
   ผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปล่อยตัว  
3. สังคมไม่ตระหนัก 
   ในการมีส่วนร่วม 
 
 

1. สังคมมีทัศนคติ 
   ในด้านลบต่อผู้ต้องขัง 
   ทีไ่ด้รับการปล่อยตัว 
2. สังคมไม่ยอมรับและ 
   ให้โอกาสผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว  
3. สื่อเผยแพร่ข้อมูล 
   ของผู้ต้องขังท่ีได้รับ 
   การปล่อยตัว 
   ในด้านลบ 

1. สังคมมีทัศนคติ 
   ในด้านลบต่อผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว 
2. สังคมไมย่อมรับ 
   และให้โอกาสผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว 
3. สังคมไม่ตระหนัก 
   ในการมีส่วนร่วม 

1. สังคมมีทัศนคติ 
   ในด้านลบต่อผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว 
2. สังคมไม่ยอมรับ 
   และให้โอกาสผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว 
3. สังคมไม่ตระหนัก 
   ในการมีส่วนร่วม 

1. สังคมมีทัศนคติ 
   ที่มองจากรูปลักษณ์ 
   ภายนอกของผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว 
2. สังคมเลือกท่ีจะให้ 
    โอกาสผู้ต้องขัง 
    ที่ได้รับการปล่อยตัว 
3. สื่อเผยแพร่ข้อมูล 
   ของที่ได้รับ 
   การปล่อยตัว 
   ในด้านลบ 

1. สังคมไทยมีทัศนคติ 
   ด้านลบต่อผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว 
2. สื่อ ข่าวสารที่สังคม 
   ได้รับมีต่อผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปล่อยตัว 
   ไปด้านลบ 
3. สังคมไม่เห็น 
   ความส าคัญในการ 
   มีส่วนร่วมที่จะคืน 
   คนดีสู่สังคม 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

65 

ตาราง 3 (ต่อ) 
 

เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการแก้ไข 

พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

คณะกรรมการ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ต าบลน าร่อง 

ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนา 
ในชุมชน 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรม
ราชทัณฑ์และผู้บริหาร

กระทรวงยุติธรรม 
ด้านพฒันาพฤตินิสัย 

4. การประสาน 
   ของหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง ยังไม่มี 
   ประสิทธิภาพ 
5. การเตรียม 
   ความพร้อม 
   ก่อนปล่อย 
   ไม่เอาจริงเอาจัง 

4. สังคมไม่ตระหนัก 
   ในการมีส่วนร่วม 
5. การประสาน 
   ของหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
   ยังไม่มี 
   ประสิทธิภาพ 
6. นโยบาย 
   ของผู้บริหาร 
   ขาดความต่อเนื่อง 

4. ไม่มีงานรองรับ 
   หลังจากผู้ต้องขัง 
   ที่พ้นโทษ 
5. การเตรียม 
   ความพร้อม 
   ก่อนปล่อย 
   ไม่ด าเนินการ 
   อย่างจริงจัง 

  4. ภารกิจของเรือนจ า 
   มีมาก จึงไม่สามารถ 
   มีส่วนร่วมกับศูนย์ 
   ยุติธรรมชุมชน 
   ได้เต็มที่ 
5. การประสาน 
   ของหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้องยังไม่มี 
   ประสิทธิภาพ 
6. ระบบการบริหารงาน 
   มีความซ  าซ้อน 
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 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล แบ่งเป็นจ านวน 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
จ านวน 43 คน ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเสนอผลการวิเคราะห์ โดยเสนอตัวอย่าง
ค าตอบแล้วสรุปในภาพรวมที่สอดคล้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไข
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ดังนี้ 
 1) สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 2) สังคมไม่ยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในการคืนคนดีสู่สังคม 
 3) สังคมไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม 
 4) การประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “ในปัจจุบันเรือนจ ายังมีส่งการส่งข้อมูล
ผู้ต้องขังจะพ้นโทษไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนไปยังชุนชนต่างๆ น้อย ขาดการประสานงานที่ดี ท าให้ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนด าเนินงานตามขั้นตอนได้ไม่ค่อยดี คนในสังคมก็ไม่ให้โอกาสนักโทษท่ีพ้นโทษ ไม่มีโอกาส
ในการกลับตัวกลับใจ นักโทษที่พ้นโทษใหม่ก็มีจิตใจที่บอบบาง อาจจะกลับไปกระท าความผิดซ้ าได้” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “ปัจจุบันเตรียมความพร้อมการปล่อย
เป็นรอยต่อก่อนออกไปสังคมยังไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับนโยบาย คนที่พร้อมจะออกไปเป็นคนดีก็มี  
และยังไม่มีหน่วยงานที่รองรับต่อจากเรือนจ าที่เป็นรูปธรรม ผู้เคยต้องโทษไม่อยากกลับเข้ามาในเรือนจ า
แต่เขาไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากสังคมไม่ไว้วางใจ สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่พร้อม ไม่มีอาชีพรองรับ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
กับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าที่ควร สู้เมื่อก่อนหน้านี้ไม่ได้ ท่านผู้บริหาร
ให้ความส าคัญมากกว่านี้ ภาคสังคมให้ความส าคัญมากกว่านี้ การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง ท าให้งาน
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในสังคมเองก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อนักโทษ เวลานักโทษพ้นโทษออกไปก็ด าเนินชีวิต
ในสังคมได้ยากล าบาก” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ส าหรับเจ้าหน้าที่เองเรามองว่านักโทษ
สามารถแก้ไขได้ สามารถปรับพฤติกรรม ปรับความคิด ปรับนิสัยได้ ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ า ส่วนใหญ่
คนเก่าๆ เข้ามาน้อย ส่วนมากเป็นผู้กระท าความผิดรายใหม่ สังคมจะให้โอกาสถ้านักโทษที่พ้นโทษ
ปรับตัวเป็นคนดี ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ต้องขังเองว่าจะสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีหรือไม่ ในส่วน
การประสานท ากิจกรรมระหว่างเรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมยังน้อย ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 5 มีความเห็นว่า “ไม่เห็นเป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วม
ที่ทางเรือนจ าท าร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน การติดต่อประสานงานระหว่างสองหน่วยงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่วนเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่มองว่าผู้เคยต้องโทษสามารถปรับตัว
แก้ไขกลับมาเป็นคนดีได้ ชุมชนภายนอกในสังคมอาจจะยอมรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้บ้าง ไม่ได้บ้าง” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่ามีความตั้งใจ
ให้ผู้เคยกระท าความผิดสามารถปรับเปลี่ยนได้ อยู่ที่ตัวผู้เคยต้องโทษเองด้วย สังคมก็ต้องมีส่วนร่วม
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ในการให้โอกาสเพื่อคืนเขาสู่สังคม การร่วมมือระหว่างเรือนจ ากลับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเองน้อยไป 
การประสานงานต่างๆ ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควร” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “ปัญหาของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวได้ บางส่วนคิดว่าสามารถปรับตัวได้ นอกจากนั้นมีองค์ประกอบ ครอบครัว
ไม่รองรับ ครอบครัวมีปัญหา ชุมชน สังคมไม่ให้โอกาส ออกไปก็ไม่มีงานท า อาจจะกลับไปกระท า
ความผิดซ้ าได้อีก สังคมส่วนใหญ่ยังเห็นผู้ต้องขังว่าเป็นภาระของสังคม” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 มีความเห็นว่า “เป็นหน่วยงานที่จะร่วมกันอยู่แล้ว
ส าหรับเรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชนแต่ยังไม่มีภาพที่ชัดเจน เรือนจ าสนองต่อภารกิจต่อยุติธรรมชุมชน
ที่ต้องมาร่วมกระบวนการโดยเฉพาะเรื่องเยาวชนมีบางส่วนปรับตัวได้ ส่วนใหญ่ไปจากเรือนจ า เราให้ความหวัง
ว่าจะปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมได้ มีวิธีการพัฒนาตลอดการอยู่ในเรือนจ าแต่พอพ้นโทษออกไป
สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ให้โอกาส ไม่ยอมรับ ท าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีๆ ได้ยาก” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 2 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ดังนี้ 
 1) สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 2) สังคมไม่ยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในการคืนคนดีสู่สังคม 
 3) สื่อที่เผยแพร่ข้อมูลของที่ได้รับการปล่อยตัวในด้านลบ 
 4) สังคมไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม 
 5) การประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพ 
 6) นโยบายของผู้บริหารขาดความต่อเนื่อง ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
  ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า  “สั งคมยั งกั งวลใจในเรื่ องการก่อ
อาชญากรรมซ้ าของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจึงมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
รวมไปถึงการไม่ให้โอกาสในคืนเขาสู่คนดี อีกอย่างสื่อที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษก็ออกแต่ทางลบ 
ชุมชน สังคม ที่เสพสื่อเหล่านี้เข้าไปท าให้มีอคติต่อนักโทษ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “ในสภาพปัจจุบันสังคมไทยยังมีการตีตรา
อยู่เมื่อมีผู้พ้นโทษออกมาส่วนใหญ่ก็ยังกระท าผิดซ้ า ภาพของการยอมรับในสังคมยังน้อยอยู่ สังคม
ไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม ยังมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน ชุมชน สังคมยังไม่มี
ส่วนร่วมมากในการช่วยเหลือ แนะน า นักโทษหลังพ้นโทษ เมื่อเขาพ้นโทษเขาต้องการก าลังใจ ซึ่งไม่มี
ตรงนี้ ท าให้เขาอาจจะรู้สึกท้อแท้ในการกลับตัวเป็นคนด”ี 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “สังคมยังมีการประณามผู้ต้องขัง มีการ
ตีตราผู้ต้องขังท าให้ผู้ต้องขังถูกกีดกั้นทางสังคมอัตโนมัติ ขาดโอกาสในการหางานท าที่ดีๆ ผู้ต้องขังที่
ได้รับการปล่อยตัวให้ประสานกับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนดูแลยังน้อย ไม่ค่อยเข้ามารายงานตัวศูนย์
ยุติธรรมชุมชนหรือพูดคุยกันบ้าง ขาดการประสานงานอย่างจริงจังและขาดการเชื่อมโยงของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง” 

 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ท างานกันแค่ผิวๆ ไม่ลงลึกเท่าไร 
ไม่ต่อเนื่อง ผู้ต้องขังที่ออกมาแล้วไม่ค่อยได้พบเจอ ตัวตนไม่อยู่ในพ้ืนที่ถ้าจะให้ดีให้เข้ามารายงานตัว
ที่ อ.บ.ต. ถ้ากลับเข้ามาในพ้ืนที่ จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านมีความคิดหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ 
ท าผิดซ้ าๆ เข้าแล้วเข้าอีก เดี๋ยวนี้วัยรุ่นในพื้นท่ีเข้าเรือนจ าเป็นเรื่องปกติ คนละครั้งสองครั้ง” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 5 มีความเห็นว่า “ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีทัศนคติ
คิดว่ายังระแวงอยู่ยังหวาดกลัว เพราะพ่ึงพ้นโทษออกมาว่าจะก่อเหตุอีกไหม ถ้าลักเล็กขโมยน้อย ยาเสพติด
ไม่เท่าไร ถ้าคดีฆ่าข่มข่ืน ก็ต้องระแวงท าให้เกิดความกลัวอยู่ที่คดี” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
กับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกัน แต่การด าเนินการของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนกับเรือนจ ายังไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันสักเท่าไร การประสานงาน การพูดคุยระหว่างเรือนจ า
กับชุมชนเองก็ยังมีน้อย ชุมชนภายนอกก็มีทัศนคติไม่ดีตอ่นักโทษ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
กับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์น้อย การประสานงานน้อย นโยบายผู้บริหาร
ที่แตกต่างกัน ขาดความต่อเนื่อง ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการยอมรับ/การให้โอกาส
ผู้เคยต้องโทษช่วงแรกยังไม่ให้ความยอมรับเพราะเขาไปใช้ชีวิตในเรือนจ ามาเป็นปียังไม่ชินกับสภาพสังคม 
มีเส้นบางๆ กั้นอยู่ ใช้ชีวิตไปสักพักเขาก็จะปรับตัวได้ ขึ้นอยู่กับตัวผู้กระท าความผิด ถ้าเป็นคดีฆ่า ข่มขืน
ก็จะได้รับการยอมรับน้อย” 
 ผู้ให้การสัมภาษณค์นที ่8 มีความเห็นว่า “ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมที่จะช่วยผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมที่ดี ท าให้
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท างานได้ยากขึ้น และทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไม่ค่อยดีนัก 
สื่อข่าวสารที่ออกมาเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไปในทางลบไม่ค่อยน าเสนอข่าวสารในทางบวก” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 9 มีความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
กับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในปัจจุบันยังขาดความชัดเจน ขาดทีมงาน ขาดการประสานงานที่ดี
ท าให้การด าเนินงานการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีนัก ประสบความส าเร็จ
ได้ยาก ในส่วนที่สังคมมุมมองต่อผู้ต้องขังเองก็ยังไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาสเขาที่กลับมาเป็นคนดี ท าให้เขา
ไม่มีก าลังในการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมได้ เขาอาจจะกลับไปกระท าความผิดซ้ าได้อีก” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 3  ญาติผู้ต้องขัง  ดังนี้ 
 1) สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 2) สังคมไม่ยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในการคืนคนดีสู่สังคม 
 3) สังคมไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม 
 4) ไม่มีงานรองรับหลังจากผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 
 5) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไม่เอาจริง ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วออกไป 
สู่สังคม ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นปัญหาของสังคม เมื่อไม่มีอาชีพที่แน่นอน อาจจะกลับไป
กระท าความผิดซ้ าอีก ดังนั้นประชาชนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ท าให้
การด าเนินชีวิตผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวนั้นเป็นเรื่องท่ียาก” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที ่2 มีความเห็นว่า “เมื่อนักโทษพ้นโทษแล้ว จ าเป็นต้องมีงาน 
เมื่อเขามีงานท าจะท าให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่กลับไปท าความผิดซ้ า แต่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ให้โอกาส
นักโทษที่พ้นโทษในการท างาน อาจกลัวว่านักโทษที่พ้นโทษจะกลัวไปท าผิดแบบเดิมอีก จึงไม่กล้า
ที่จะให้โอกาส แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับความประพฤติของนักโทษท่ีพ้นโทษเองด้วย ” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “ในศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการตั้งนโยบายที่ดี
แต่ไม่มีบุคลากรที่จะเสียสละมาเป็นอาสาสมัครในการขับเคลื่อนนโยบาย ต้องเริ่มจากการปรับบุคลากร
เพ่ือให้นโยบายเดินหน้า แต่ขาดการประสานงานระหว่างเรือนจ า การพูดคุยระหว่างสองหน่วยงาน 
คือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ายังน้อย การท ากิจกรรมร่วมกันยังไม่มี  ชุมชน สังคม ยังไม่สามารถ
ยอมรับนักโทษได้หมดทุกคน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “สังคมส่วนใหญ่ยังไม่เปิดใจยอมรับนักโทษ
ที่พ้นโทษ ชุมชนยังมีทัศนคติทางลบต่อนักโทษที่พ้นโทษ อีกอย่างนักโทษที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจ า
แล้วก็หางานท ายาก สังคมไม่ให้โอกาส อาจเป็นปัญหาท าให้นักโทษที่พ้นโทษหันกลับไปกระท า
ความผิดแบบเดิมๆ ได้อีก ส่วนในเรื่องการประสานงาน การท างานร่วมกันกับเรือนจ าและชุมชนเองก็
ยังไม่มี หรืออาจจะมีแล้วแต่ชาวบ้าน ชุมชน สังคมยังไม่รับรู้ ขาดการประชาสัมพันธ์” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 5 มีความเห็นว่า “หน่วยงานมีการประสานงานกันน้อยมาก
ระหว่างเรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน พอนักโทษพ้นโทษออกมาก็มีการติดตามดูแลจากศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนน้อย สองหน่วยงานนี้ต้องท างานร่วมกันอย่างจริงจัง ประชาชนในชุมชนบางส่วนก็ยอมรับได้บ้าง
ไม่ได้บ้างที่จะให้นักโทษที่พ้นโทษกลับคืนสู่ชุมชน ยังเห็นว่านักโทษเหล่านี้เป็นภาระของสังคม มีอคติ
ต่อนักโทษ ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักโทษเองว่าออกมาแล้วจะมีพฤติกรรมอย่างไร ถ้าดีขึ้นสังคม ชุมชน
ให้การยอมรับ และยินดีต้อนรับกลับสู่ชุมชนแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักโทษที่พ้นโทษ
ที่จะมีอิทธิพลในด้านทัศนคติของชุมชนนั้นๆ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “เมื่อนักโทษพ้นโทษ ออกมาก็ไม่มีงานท า 
สังคมส่วนใหญ่ไม่ให้โอกาสในการท างาน ยังไม่ยอมรับ เพราะกลัวที่เขาจะกลับมาท าผิดอีกครั้ง การมีส่วนร่วม
ของเรือนจ ากับชุมชนยังคงน้อยมาก เขายังมองว่านักโทษเป็นคนที่ไม่ดี ปรับตัวได้ยาก แล้วก็เป็นไปได้
ที่นักโทษที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจ ากลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ และที่ส าคัญนักโทษที่พ้นโทษออกมา
ส่วนใหญ่ปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกไม่ค่อยได้” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าประชาชน
ยังไม่ยอมรับ เพราะถูกตีตราว่าขี้คุก ท าให้คนกลัว จึงไม่มีอาชีพรับรอง ชุมชน สังคมส่วนมากกลัวว่า
เขาจะมาท าความผิดซ้ าๆ ที่จริงชุมชน สังคม ก็ไม่ผิดที่จะคิดแบบนั้น เพราะเป็นกลไกสร้างความปลอดภัย
ให้ตัวเอง ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะยอมรับ ให้โอกาสนักโทษที่พ้นโทษมาท างานด้วย 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 มีความเห็นว่า “ปัญหาเรื่องการใช้จ่าย เป็นปัญหาที่ส าคัญ
ส าหรับนักโทษท่ีพ้นโทษแล้วต้องมาใช้ชีวิตภายนอกเรือนจ า เขาต้องมีงานท า ถ้าไม่มีงานท าอาจกลับไป
กระท าความผิดซ้ าได้อีก อีกประการ ชุมชน ชาวบ้านรอบๆ ตัวเขา รวมไปถึงครอบครัวเขาด้วยยังไม่ยอมรับ
เปิดโอกาส และยังคอยซ้ าเติมว่าเป็นคนขี้คุก ขี้ตาราง ท าให้เขาหมดก าลังใจที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ 
อาจจะเป็นจุดเล็กๆ ที่ทุกคนมองข้าม แต่เป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับเขา” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 9 มีความเห็นว่า “ครอบครัวให้การยอมรับ ชุมชน 
คนในท้องถิ่นบางคนยังมีความคิดหัวโบราณที่ยังไม่ให้การยอมรับเป็นบางคน ตีตราเขาว่าเป็นคนขี้คุก 
ไม่ให้โอกาสที่จะเขาปรับตัวเป็นคนดี ทางเรือนจ าเองยังไม่มีการประสานงานชุมชนในเรื่องการให้ข้อมูล
นักโทษที่ก าลังจะพ้นโทษ ยังไม่มีการมาพูดคุยกับญาติผู้ต้องขัง ต้องมีการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
เรือนจ ากับชุมชน” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 4 ผู้น าศาสนาในชุมชน ดังนี้ 
 1) สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 2) สังคมไม่ยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในการคืนคนดีสู่สังคม 
 3) สังคมไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่
ไม่ได้รังเกียจ ถ้าหากว่าผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมีความประพฤติดี แต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะรับข่าวสาร 
ในทางที่ไม่ดีต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวข่าวเกี่ยวกับการกระท าความผิดซ้ า เช่น พ่ึงออกจากเรือนจ ามา
กลับไปฆ่า ข่มขืน วิ่งราว ปล้นบ้าง เมื่อชุมชน สังคมเสพข่าวแบบนี้ไปทุกวัน ท าให้มีอคติไม่ดีต่อผู้ต้องขัง 
สื่อที่ออกมาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “ปัญหาหลักมาจากครอบครัวท างานจน
ไม่มีเวลา ครอบครัวของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไม่สนใจ ผู้ต้องโทษออกมาก็ออกเลยไม่มีการติดตาม 
ผู้น าชุมชนดูแลแต่ไม่ทั่วถึง ประชนชนในสังคมไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วม ไม่สนใจ ไม่ดูแลประชาชน
ในสังคมมองว่าต่างคนต่างอยู่น่าจะเป็นหนทางดีที่สุด” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมของเรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนยังมีน้อย การบริหารงานของเรือนจ าขาดความต่อเนื่อง สังคม ชุมชนภายนอกเองก็ไม่ให้โอกาสนักโทษ
ถูกตราหน้าว่า เป็นคนขี้คุก ขี้ตาราง ถ้าคนติดคุกแล้วไม่สามารถไปสอนศาสนาได้ กฎหมายเป็นตัวปิดกั้น
ผู้ต้องขังเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ ท าให้สังคมประณามผู้ต้องขัง เรือนจ าก็ขาดการเชื่อมต่อกับชุมชน หรือมี
การเชื่อมต่อที่น้อยเกินไป การประสานงานของหน่วยงาน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ในความคิดเห็นส่วนตัว คือ คนยังไม่รู้ว่า
ตนเองสามารถช่วยผู้ต้องขังอะไรได้บ้าง ในมุมมองที่สังคมมองส่วนหนึ่งมาจากความกลัว อีกอย่างความรู้สึก
ที่ต้องโทษออกจากเรือนจ าของผู้ต้องโทษเองว่ามีก าแพงในใจ เนื่องจากคนภายนอกไม่ยอมรับ แต่ส าหรับ
ทางคริสตจักรมองพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม การที่คริสตจักรจะเข้าไปท ากิจกรรม
ในเรือนจ าร่วมกับผู้ต้องขังต้องมีขั้นตอนซับซ้อนมากมาย ทางคริสตจักรเลยเข้าไปท ากิจกรรมในช่วง
เทศกาลเท่านั้น” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที ่5 มีความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมยังน้อย ชุมชน สังคม
มองภายนอกที่มองเรือนจ า คือ เป็นที่ต้องห้าม เป็นสิ่งที่น่ากลัว ซึ่งจริงๆ แล้ว คือ ผู้ต้องขังเป็นผู้ผิดพลาด
ในชีวิต อีกอย่างสังคมเองก็มองผู้ต้องขังจากรูปลักษณ์ภายนอก อีกอย่างระบบการท างานของเรือนจ า
ก็ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้เรือนจ ากับชุมชนมีส่วนร่วมน้อยลงจากเมื่อก่อน การยอมรับทางสังคมยังน้อย 
นักโทษที่พ้นโทษบางคนโดนว่าเป็นคนขี้คุก เขาเลยไม่มีก าลังใจในการกลับตัวเป็นคนดี บางคนพ้นโทษ
ออกจากเรือนจ ามาก็ขอกลับเข้าไปในเรือนจ าอีกครั้ง พวกเขาคิดว่าในเมื่อไปเป็นคนดีไม่ได้ ก็ขอเป็นคนเลว 
ส่วนนักโทษที่พ้นโทษบางกลุ่มก็มีความตั้งใจในการกลับตัวเป็นคนดี มีการรวมกลุ่มท าก่อสร้าง แต่ก็ยัง
มีคนคอยประณาม แต่สังคมท่ีประณามก็ไม่ผิด เพราะเป็นการป้องกันตนเอง” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “การประสานติดต่อ การประชาสัมพันธ์
ของทางเรือนจ าน้อย ท าให้การท างานร่วมกัน การให้ความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคมเป็นเรื่องที่ยาก
พอควร มุมมองทางสังคมเอง บางคนก็ยอมรับได้ บางคนก็ยอมรับไม่ได้ เพราะความรู้สึกของสังคมส่วนใหญ่
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มีอคติกับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ กลัวว่าเขาจะกลับมาท าความผิดอีกครั้ง แต่ทางหลักศาสนาสอนทุกคนว่า
ต้องให้โอกาสเขา แล้วหลักศาสนาเองยังแนะน าเสมอว่า ต้องมีการให้อภัย ต้องมีการยอมรับคนท าผิดเสมอ 
ไม่ว่าจะท าผิดกี่ครั้งก็ตาม ทุกคนมีโอกาสพลาดในชีวิต ทางภาษาเรียกว่า กลับใจ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “ศาสนาอิสลามจะห้ามไม่ให้กีดกั้นผู้ที่
ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว เพียงแต่ว่าความรู้สึกของคนท่ัวไปยังมีอคติในใจเพียงเล็กน้อย คนส่วนมาก
ที่เข้าไปยุ่งกับสารเสพติด คือ เขาไม่มีความรู้ทางศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่เข้าไม่ถึงศาสนา ทางศาสนา
อิสลามของเราจะมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปเยี่ยม พูดคุยกับนักโทษบ้าง” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 มีความเห็นว่า “คนในชุมชนส่วนหนึ่งก็ให้การยอมรับ
ไม่มีอคติ แต่ก็มีบางส่วนที่กลัวผู้ต้องขังที่ได้รับปล่อยตัวว่าจะกลับไปกระท าความผิดซ้ า ซึ่งส่วนใหญ่  
ก็จะไปกระท าความผิดอีก การบริหารงานของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ ในมุมมอง คือ ถ้าผู้ต้องขัง
พ้นโทษออกมาแล้วกลับใจเป็นคนดี ชุมชน สังคมก็ไม่รังเกียจและพร้อมที่จะสนับสนุน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 9 มีความเห็นว่า “ชุมชนมองผู้ต้องโทษแบบไม่ยอมรับ
ทั้งคดีเล็ก คดีน้อย ในพ้ืนฐานของครอบครัวผู้ต้องขังเองก็มีความส าคัญ ครอบครัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่า 
ถ้าพ้ืนฐานครอบครัวดีผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาส่วนใหญ่จะไม่กระท าความผิดซ้ า แต่ทางกลับกันถ้าพ้ืนฐาน
ครอบครัวไม่ดี เช่น แตกแยก ลักษณะทางฐานะไม่สู่ดี ผู้ต้องขังที่ออกมาจากเรือนจ าแล้วเจอครอบครัว
ที่เป็นสภาพแบบนี้ ส่วนใหญ่กระท าความผิดซ้ าอีกแน่นอน เรือนจ ามีการประสานงานกับทางชุมชนน้อย 
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมด้วยกัน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 10 มีความเห็นว่า “ผู้ต้องขังส่วนมากคนจะรังเกียจ ไม่ให้
โอกาสไม่ยอมผู้ต้องขัง ปัจจุบันเองครอบครัวก็ไม่ได้สนใจ ใส่ใจดูแล จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลไม่ได้  
เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง จริงๆ แล้วผู้ต้องขังอาจจะผิดพลาดในชีวิต ควรให้โอกาสเขา 
การประสานงานระหว่างเรือนจ ากับชุมชนยังน้อยอยู่ การประชาสัมพันธ์ของเรือนจ ายังไม่มีมากเท่าที่ควร 
การให้ศาสนาเข้าไปอบรมช่วยเหลือขัดเกลานักโทษยังน้อยอยู่มาก ความสัมพันธ์ของเรือนจ ากับชุมชน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 5 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ดังนี้ 
 1) สังคมมีทัศนคติที่มองจากรูปลักษณ์ภายนอกของผู้ต้องขังท่ีได้รับการปล่อยตัว 
 2) สังคมเลือกที่จะให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 3) สื่อที่เผยแพร่ข้อมูลของที่ได้รับการปล่อยตัวในด้านลบ ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “สภาพปัจจุบันสังคมจะมองจากรูปลักษณ์
ภายนอกของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ถึงจะให้โอกาส จ านวนครั้งในการต้องโทษหลายๆ ขึ้นไป
สังคมก็ไม่ให้โอกาส ในสังคมท้องถิ่นไม่มีการบอกว่าคนนู้นคนนี้ขี้คุก แต่จะมีสื่อในการโจมตีผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการปล่อยตัวท าให้ผู้ต้องพ้นโทษออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้ยากล าบาก” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่กลัวผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการปล่อยตัวที่มีลายสัก ถ้าผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวประพฤติตัวดีก็มีการให้โอกาสให้การให้ศึกษา
ต่อเมื่อออกจากเรือนจ าแล้ว ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวหลายคนได้ท างานในสถานประกอบการที่ดี
หลังออกจากเรือนจ า” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “ถ้าพูดถึงชุมชนแล้ว นักโทษที่ออกไป
จากเรือนจ าไม่มีการติดตาม สังคมยังมองผู้ต้องขังเป็นจ าเลยทางสังคม ยังไม่มีการยอมรับ หวาดระแวง 
ผู้น าชุมชนเองยังไม่มีการรองรับ ท าให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว อาจจะกลับกระท าความผิดซ้ าได้อีก สังคม
ไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วม มีการตีตรา การบริหารงาน หรือการประสานงานก็ขาดความต่อเนื่อง แม้กระทั่ง
ครอบครัวของผู้ต้องขังเองยังไม่ให้การยอมรับ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมราชทัณฑ์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย ดังนี้ 
 1) สังคมไทยมีทัศนคติด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 2) สื่อ ข่าวสารที่สังคมได้รับมีต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไปในทางลบ 
 3) สังคมไม่เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมที่จะคืนคนดีสู่สังคม 
 4) ภารกิจของเรือนจ ามีมากจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้เต็มที่ 
 5) การประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 6) ระบบการบริหารงานมีความซ้ าซ้อน ดังขอ้มูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “สังคมไทยเป็นสังคมที่มีทัศนคติและมุมมอง
ไม่ค่อยยอมรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูในระบบกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ที่ผ่านการติดคุกกลับเข้าสู่ชุมชน/สังคม
รวมถึงยังไม่ให้โอกาสบุคคลเหล่าคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงสภาพการรับสื่อของประชาชนทั่วไปต่อผู้กระท า
ความผิดที่กลับสู่ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นสื่อทางด้านลบ เลยตอกย้ าทัศนคติที่ไม่ยอมรับมากข้ึน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “ทัศนคติของคนในชุมชนนั้นที่มีต่อเรือนจ า
และผู้ต้องขังไม่ค่อยจะดีและที่ส าคัญคนในสังคมยังปฏิเสธรวมไปถึงไม่ให้โอกาสผู้ที่เคยท าความผิดกลับเข้ามา
สู่สังคม อีกทั้งคนในสังคมเองยังไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมที่จะคืนคนดีสู่สังคม” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “ยุติธรรมชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ
เรือนจ ายังไม่เต็มก าลัง เพราะภารกิจของเรือนจ ามีมากพออยู่แล้วที่จะท างานในลักษณะ inside out คือ
ออกไปหาเค้า ซึ่งภารกิจของกรมราชทัณฑ์มันค่อนข้างจะแน่นอยู่แล้ว การส่งต่อข้อมูล เรือนจ ายังไม่สามารถ
ที่จะรวบรวมอย่างเป็นระบบได้ คิดว่าปัญหาน่าจะเกิดจากฐานข้อมูล ปัญหาอีก คือ เรื่องของการประสานงาน
ในระบบราชการจะมีปัญหาอยู่ทุกท่ี ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเรื่องการเอาใจใส่ของบุคคลากร อันที่สอง คือ 
เรื่องงบประมาณที่จะต้องใช้” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ยุติธรรมชุมชนที่สร้างข้ึนมาอาจจะไป
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง พรบ. การปกครองพ้ืนที่ ก็จะมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านก็มีหน้าที่พวกนี้อยู่แล้ว งานซ้ ากัน มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ปัญหา
ว่าสิ่งที่ผ่านมาการจัดตั้งองค์กร แต่พอเอาเข้าจริงๆ ฟังก์ชันไม่เวิร์ค แต่ถ้าจะให้ฟังก์ชันมันดีจะจัดอย่างไร 
ส่วนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการดูแลทุกข์สุขมันเป็นหน้าที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว กระทรวงมหาดไทยก็จะมีศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งพอเอาเข้าจริงๆ จะท ายังไงกับสิ่งที่มันซ้ าซ้อน
กันไปจึงเป็นหน้าที่ของ กพยจ.ที่จะต้องไปเคลียร์” 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบแนวทางส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากาางะเเชิงเทราของเจ้าหน้าที่เรือนจ ากาางะเเชิงเทราที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไข
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  คณเกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบาน าร่อง ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้อ านวยการสถา นศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ของกรมราชทัณฑ์แาเผู้บริหารกรเทรวงยุติธรรมด้านพัฒนาพฤตินิสัย 

 
เจ้าหน้าที่เรือนจ ากาาง

ะเเชิงเทราที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการแก้ไข

พัฒนาพฤตินิสัยต้องขัง 

คณเกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
ต าบาน าร่อง 

ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรม
ราชทัณฑ์แาเผู้บริหาร
กรเทรวงยุติธรรมด้าน

พัฒนาพฤตินิสัย 
1. การปรเสาน 
   ของหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
   ต้องมีปรเสิทธิภาพ 
2. ปาูกฝังคุณธรรม  
   จริยธรรม ศีาธรรม  
   หาังพ้นโทษ 
3. ต้องมีงานรองรับ 
   หาังจากผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการปา่อย 
4. เรือนจ าฯ ส่งเสริม 
   ให้ศูนย์ยุติธรรม 
   ชุมชนพาครอบครัว 
   ไปเยี่ยมผู้ต้องขัง 

1. ภาครัฐฯ ต้องเาิก 
   ตีตราความผิด 
   ของผู้ต้องขัง  
2. เรือนจ าส่งเสริม 
   ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   พาครอบครัวไปเยี่ยม 
   ผู้ต้องขังในเรือนจ าได้ 
3. ชุมชนเป็นผู้ติดตาม 
   ผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปา่อยตัว 
4. เจ้าหน้าที่เรือนจ า 
    ร่วมกับศูนย์ยุติธรรม 
    ชุมชนติดตาม 
    หาังปา่อยตัว 

1. เตรียมความพร้อม 
   ก่อนปา่อยตัว 
   ในการพัฒนาทักษเ 
   ฝีมือเพ่ือน าไป 
   ปรเกอบอาชีพ  
2. ภาครัฐฯ ต้องเาิก 
   ตีตราความผิด 
   ผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปา่อยตัว 
3. ต้องมีการรับรอง 
   ความปรเพฤติ 
   ผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปา่อยตัว 

1. ปาูกฝังคุณธรรม  
   จริยธรรม ศีาธรรม  
   หาังพ้นโทษ 
2. ให้จัดท าผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับปา่อยตัวดีเด่น    
   เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี 
   ของผู้ต้องขังรายอ่ืนๆ 
3. สังคมต้องเปิดโอกาส  
   ยอมรับผู้ต้องขัง 
   ที่ได้รับการ 

1. การเตรียมความพร้อม 
   ก่อนปา่อยในเรื่อง 
   การพัฒนาทักษเ 
   ฝีมือเพ่ือน าไป 
   อาชีพปรเกอบ 
2. ให้มีการศึกษา 
   ต่อยอดวิชาชีพ 
   หาังออกจากเรือนจ า 
3. ให้มีหนังสือจาก 
   เรือนจ าให้ศูนย์    
   ยุติธรรมชุมชนรับรอง 
   ความปรเพฤติ 
   ของผู้ต้องขังท่ีได้รับ 
   การปา่อยตัว 

1. การเตรียมความพร้อม 
   ก่อนปา่อยในเรื่อง 
   การพัฒนาทักษเ 
   ฝีมือเพ่ือน าไป  
   ปรเกอบอาชีพ  
2. สังคมต้องมีจิตอาสา 
   เข้ามามีส่วนร่วม 
3. กรมราชทัณฑ์ต้องมี 
    การปรเชาสัมพันธ์ 
4. การปรเสาน 
   ของหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้องต้องมี 
   ปรเสิทธิภาพ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

เจ้าหน้าที่เรือนจ ากาาง
ะเเชิงเทราที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการแก้ไข

พัฒนาพฤตินิสัยต้องขัง 

คณเกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
ต าบาน าร่อง 

ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรม
ราชทัณฑ์แาเผู้บริหาร
กรเทรวงยุติธรรมด้าน

พัฒนาพฤตินิสัย 
5. เรือนจ าต้องให้ศูนย์ 
   ยุติธรรมชุมชน 
   รับรายงานตัว 
   ผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปา่อยตัว  
6. เชิญญาติ ผู้น าชุมชน  
   มาปรเชุม วางแผน  
   พูดคุย ที่เรือนจ า 
   ท าความเข้าใจ 
   ก่อนปาดปา่อย 
   ในเรือนจ า 

5. การปรเสานหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้องต้องมี 
   ปรเสิทธิภาพ 
6. ต้องมีการพัฒนา 
   อาชีพให้ผู้ต้องขัง 
   ก่อนปาดปา่อย 
7. เรือนจ าต้องมี 
   การปรับทัศนคติ 
   ของมวาชนที่มี 
   ต่อผู้ต้องขัง 
8. ส่งเสริมปรเชาสัมพันธ์ 
   ความรู้เกี่ยวกับ 
   เรือนจ าให้ปรเชาชน 
   ได้เข้าใจ 

4. เปิดโอกาสให้ญาติ 
   เยี่ยมอย่างใกา้ชิด 
5. หางานรับรอง 
   ให้ผู้ต้องขัง 
6. ต้องมีกองทุนไว้กู้ยืม 
   ปรเกอบอาชีพ 
   หาังปา่อยตัวผู้ต้องขัง 
7. ศูนย์ฯ ต้องพบปเ  
   พูดคุย กับผู้ต้องขัง 
   แาเครอบครัว 
   หาังปา่อยตัว 
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   มีการติดตาม 
   ปรเสานงานรับเรื่อง 
   ต่อจากเรือนจ า 

 4. ปาูกฝังคุณธรรม  
   จริยธรรม ศีาธรรม  
   หาังพ้นโทษ 
 

5. ใช้กายุทธ์ยุติธรรม 
   ชุมชนชว่ยเหาือ 
   เรื่องงานให้เหมาเสม 
   กับบุคคา 
6. เชิญญาติ ผู้น าชุมชน  
   มาปรเชุมวางแผน 
   ท าความเข้าใจ 
   ก่อนปา่อยตัว 
7. เรือนจ าต้องให้ศูนย์ 
   ยุติธรรมชุมชน 
   รับรายงานตัว 
   ผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปา่อยตัว 
   ต้องเพ่ิมความถี่ 
   ในการรายงานตัว 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

เจ้าหน้าที่เรือนจ ากาาง
ะเเชิงเทราที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการแก้ไข

พัฒนาพฤตินิสัยต้องขัง 

คณเกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
ต าบาน าร่อง 

ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรม
ราชทัณฑ์แาเผู้บริหาร
กรเทรวงยุติธรรมด้าน

พัฒนาพฤตินิสัย 
 9. ต้องก าหนดบทบาท 

   หน้าที่ของศูนย์ 
   ยุติธรรมชุมชน 
   ให้ชัดเจน 

9. ปาูกฝังคุณธรรม 
   จริยธรรม ศีาธรรม  
   หาังพ้นโทษปา่อยตัว 

  8. การจ าแนก ผู้ต้องขัง  
   ก่อนที่จเปาดปา่อย 
9. เรือนจ าต้องส่งข้อมูา 
   ผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปา่อยตัวให้กับ 
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
10. เรือนจ าจเต้อง 
     สร้างศรัทธา 
     ท าให้มวาชน 
     มีทัศนคติที่ดี 
     ต่อผู้ต้องขัง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

เจ้าหน้าที่เรือนจ ากาาง
ะเเชิงเทราที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการแก้ไข

พัฒนาพฤตินิสัยต้องขัง 

คณเกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
ต าบาน าร่อง 

ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรม
ราชทัณฑ์แาเผู้บริหาร
กรเทรวงยุติธรรมด้าน

พัฒนาพฤตนิิสัย 
     11. ก าหนดนโยบาย 

     ของกรมราชทัณฑ์ 
     ให้เน้นในเรื่อง 
     ของการปรเสาน 
     ความร่วมมือ 
     อย่างจริงจัง 
12. ต้องสร้าง model  
     การมีส่วนร่วม 
     เพ่ือน ามาศึกษา 
13. ปรับรเบบ 
     การท างานให้ชุมชน 
     ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
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 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล แบ่งเป็นจ านวน 6 กลุ่ม ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ 
ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเสนอผลการวิเคราะห์โดยเสนอตัวอย่างค าตอบแล้วสรุปในภาพรวม
ที่สอดคล้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไข
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ดังนี้ 
 1) การประสานของหน่วยงานทั้งสองที่เก่ียวข้องต้องมีประสิทธิภาพ 
 2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม หลังพ้นโทษ 
 3) ต้องมีงานรองรับหลังจากผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 
 4) เรือนจ าส่งเสริมให้ศนูย์ยุติธรรมชุมชนพาชุมชนครอบครัวไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 5) เรือนจ าต้องให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรับรายงานตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อย 
 6) เชิญญาติ ผู้น าชุมชน มาประชุม วางแผน พูดคุย ที่ เรือนจ า ท าความเข้าใจก่อน
ปลดปล่อย ผู้ต้องขังดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
  ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “ยุติธรรมชุมชนต้องมาช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ตั้งแต่ในเรือนจ าว่าผู้ต้องขังคนไหนมีปัญหา สามารถน ามาเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วสังคมภายนอกต้องให้โอกาส
มีงานรองรับเพ่ือลดการกระท าความผิดซ้ า” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “ผู้คุมดูแลได้แค่ในก าแพงของเรือนจ า 
ต้องให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประสานกับกรมราชทัณฑ์เพื่อติดตามดูแลหลังมีการปล่อยตัว ต้องให้ผู้คุม
ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เคยต้องโทษไปตอนรับกลับสู่ชุมชนเพ่ือให้เขาสบายใจว่าเขายังมีค่าและมีการ
ประกาศตนในโบสถ์ว่าจะกลับมาเป็นคนดี” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “น าศูนย์ยุติธรรมชุมชนมาพูดคุย วางแผน
ร่วมกันกับทางเรือนจ า ว่าทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถส่งเสริมอะไรได้บ้าง ให้ติด ต่อสื่อสาร 
ประสานงานกันมากขึ้นในด้านการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องด าเนินการอย่างจริงจัง” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “หลังจากท่ีผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
ต้องมีการติดตามผลภายนอก ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต้องมีการประสานงานกับทางเรือนจ าเพ่ือน าครอบครัว ญาติ ของผู้ต้องขัง มาเยี่ยมในเรือนจ า” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 5 มีความเห็นว่า “ให้ผู้น าชุมชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้น ลูกหลานใครกระท าความผิดจนต้องโทษเพ่ือให้ชุมชนรู้และน าไปแก้ไข ต้องมีกิจกรรมเชิญชุมชน
มาเยี่ยมผู้ต้องหาเข้ามาพบมาคุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจ าและให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจ าเป็นตัวแทนติดตาม
ดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแต่ละเขตพ้ืนที่นั้นๆ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “ถ้าเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนประสานให้
สังคมมีส่วนร่วมให้การอบรมกับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว มาตอนรับกลับ มีหน่วยงานหางานมารองรับ 
เพ่ือลดการกระท าผิดซ้ าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เริ่มจากครอบครัวสัมพันธ์ท าให้เกิดจิตใจที่อ่อนโยน
ท าให้ความคิดเขามีสติมีจุดยึดเหนี่ยว” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “ควรต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันมาท างาน 
ประสานงานกัน พูดคุยกัน เพ่ือน าไปถ่ายทอดทั้งภายในและภายนอกเรือนจ าให้เข้าใจและสอดคล้องกัน
ต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการประสานกับชุมชนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 มีความเห็นว่า “ต่อยอดการคืนคนดีสู่สังคม เชิญตัวแทน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาจิตใจก่อนที่ปล่อยตัวผู้ต้องโทษอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลเรือนจ า 
ไม่สามารถดูแลได้ตลอด ต้องใช้ชุมชนเป็นส่วนส าคัญท่ีจะต้องดูแลต่อจากเรือนจ า” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 2 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ดังนี้ 
 1) ภาครัฐฯต้องเลิกตีตราความผิดของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อย 
 2) เรือนจ าส่งเสริมให้ศนูย์ยุติธรรมชุมชนพาชุมชนครอบครัวไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 3) ชุมชนเป็นผู้ติดตามผู้ต้องขังท่ีได้รับการปล่อยตัวหลังพ้นโทษ 
 4) เจ้าหน้าที่เรือนจ าติดตามร่วมกับศูนย์ยุติธรรมหลังจากปล่อยตัว 
 5) การประสานของหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องมีประสิทธิภาพ 
 6) ต้องมีการพัฒนาอาชีพของผู้ต้องโทษก่อนปลดปล่อย 
 7) เรือนจ าต้องมีการปรับทัศนคติของมวลชนที่มีต่อผู้ต้องขัง 
 8) เรือนจ าออกมาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเรือนจ าให้ประชาชนได้เข้าใจ 
 9) ต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจน ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมในการติดตามหลังพ้นโทษ
โดยชุมชน ผู้พ้นโทษ เรือนจ าและศูนย์ยุติธรรมส่งเสริมให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพาชุมชนครอบครัวไปเยี่ยม
ในเรือนจ า ให้ภาคราชการเลิกตีตราประวัติเคยต้องโทษตลอดชีวิต พ้นโทษกี่ปีจะหายไป เพื่อง่าย
แก่การไปสมัครงานเลิกตีตราว่าเป็นคนไม่ดีตลอดชีวิต” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “การให้ผู้ต้องขังออกมาช่วยพัฒนาชุมชน
ด้านต่างๆ เพ่ือสร้างภาพการยอมรับให้กับผู้ต้องหาให้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และเจ้าหน้าที่เรือนจ าติดตาม
ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมหลังจากปล่อยตัว เพ่ือเป็นการป้องปราม ติดตาม ให้ค าปรึกษา คอยช่วยเหลือ 
คอยแนะน างานให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ โดยแจ้งล่วงหน้ากับผู้ต้องโทษก่อน ในสังคมเองก็ต้องยอมรับ 
ให้โอกาสเขาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับเข้าท างาน เพ่ือที่เขาจะกลับมาเป็นคนดีอีกคน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “ต้องมีการประสานงานอย่างจริงจังและ
ขาดการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรือนจ า/คุมประพฤติควรแจ้งรายชื่อเข้าใหม่ แจ้งรายชื่อ
ก่อนปล่อย วันปล่อยตัวแจ้งหนังสื่อไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้คนในครอบครัว ชุมชน ไปรับผู้เคยต้องโทษ
ในเรือนจ า ต้องมีการพัฒนาอาชีพของผู้ต้องโทษ ด้านอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีตามวัดคุณภาพ 
ความสามารถจะได้มีส่วนร่วม มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง แล้วแต่จะสมัครใจและความถนัดของผู้ต้องโทษ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ควรเอาแรงงานผู้ต้องขัง ที่น่าจะเป็นคน
ที่ของสังคมที่คัดกรองจากเรือนจ าว่ามีความสามารถเข้าไปท างานในสถานประกอบการ แล้วอยู่ในการควบคุม
ของเรือนจ าหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในฐานะนักโทษชั้นดี ให้เป็นภาพกระจ่างเลยว่าท าได้จริง ปรับทัศนคติ
ได้จริง” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 5 มีความเห็นว่า “ควรมีพระราชบัญญัติในการลบประวัติ
ที่เคยต้องโทษ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีให้เรือนจ าเป็นผู้รับรอง เป็นการให้โอกาสเขาเวลาที่เขา
จะไปสมัครงานในที่ดี เพราะการรับคนเข้าท างานในสังคมไทยปัจจุบันต้องมีการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม กลายเป็นปิดกั้นโอกาสในการท างานของผู้ต้องขัง และเพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ต้องโทษ
คนต่อไปให้ เรือนจ าออกมาส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนภายนอกเกรงกลัว เป็นแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้ภายนอกเข้าไป ให้รู้สึกว่าข้างในเรือนจ ามันน่ากลัว ไม่อยากเข้าไป เพ่ือลดการกระท าความผิด” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “ต้องให้ศูนย์ยุติธรรมเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้
ในการคืนคนดีสู่สังคมของทางเรือนจ า ต้องมีการสานต่อจากเรือนจ าเมื่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
ออกจากเรือนจ า เพ่ือจะได้เตรียมการในการเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม ดูแลตัวผู้เคยต้องโทษ
ให้สังคมเปิดโอกาสกับเขา” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “เรือนจ าต้องประชาสัมพันธ์ ไปพบปะ
หลังจากผู้ต้องโทษหลังออกจากเรือนจ า ถ้าผ่านทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถพาครอบครัวเข้าไปเยี่ยม
ใกล้ชิดในเรือนจ าได้ และต้องเปิดโอกาสมาท างานในพ้ืนที่ ให้หน่วยราชการ อาจรับผู้เคยต้องโทษเป็นลูกจ้าง
รายวันได้ให้มีการติดต่อประสานงานกันมากขึ้น บอกรายชื่อผู้ที่เคยต้องโทษให้ผู้น าชุมชนหรือศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนได้รู้เพราะง่ายต่อการติดตามประเมินผล” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 มีความเห็นว่า “ต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจน จะสะดวกต่อการท างานร่วมกับเรือนจ าและภาคประชาชน ประชาชนเอง
ต้องเปิดใจกว้าง ยอมรับนักโทษให้มากกว่านี้ ให้โอกาสเขาในการท างาน ช่วยแนะน าเขาในเรื่อง
การด าเนินชีวิตในสังคม คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา ครอบครัวเป็นสิ่งท าส าคัญที่สุดหลังเขาพ้นโทษ
ที่แรกที่เขาต้องการ คือ บ้าน ดังนั้น คนในครอบครัวคอยใส่ใจผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมากกว่านี้” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 9 มีความเห็นว่า “ให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตรวจสอบผู้เคยต้องโทษ หลังออกมาจากเรือนจ าแล้วติดตามจากนั้นน าเสนอต่อเรือนจ า และเพ่ิมโทษ
ให้ผู้กระท าความผิดซ้ า ท านโยบายการติดตามผู้ต้องโทษหลังออกจากเรือนจ า โทษต้องหนักข้ึน จะต้อง
รับโทษตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะคดีที่มีความรุนแรงและทางศูนย์ยุติธรรมชุนชนต้องมี
การประสานงาน พบปะกับเรือนจ าบ่อยๆ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 3 ญาติผู้ต้องขัง ดังนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือน าไปประกอบ 
 2) ภาครัฐฯต้องเลิกตีตราความผิดของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 3) ต้องมีการรับรองความประพฤติของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
 4) เปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด 
 5) หางานรับรองให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว 
 6) ต้องมีกองทุนไว้กู้ยืมประกอบอาชีพหลังผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 
 7) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องพบปะ พูดคุย กับผู้ต้องขังที่และครอบครัวได้รับการปล่อยตัว 
 8) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนควรมีการรับเรื่องต่อจากเรือนจ า มีการติดประสานงานกับทาง
เรือนจ า 
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 9) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม หลังพ้นโทษ ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “ต้องมีเพ่ิมการฝึกอาชีพตามความถนัดแล้ว
หลังจากฝึกอาชีพได้ใบรับรองจากเรือนจ าไว้ไปประกอบอาชีพ ในเรื่องของประวัติอาชญากรรม ให้เรือนจ า
รับรองพฤติกรรมว่าดีหรือไม่ดี ถ้าดีให้มีการลบประวัติทิ้งเพ่ือไปง่ายแก่การประกอบอาชีพและโอกาส
ในการท างาน เมื่อออกจากเรือนจ าทางเรือนจ าควรติดตามประสานงานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ช่วย
ติดตามต่อเป็นการท างานร่วมกันที่เกิดประโยชน์ ทางชุมชนเองก็ต้องมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการปล่อยตัวให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขเหมือนคนอ่ืนๆ ในสังคมได้” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที ่2 มีความเห็นว่า “ต้องให้มีการติดตาม การพูดคุย ทางเรือนจ า 
ต้องเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามาเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดบ้าง ทั้งเรือนจ าและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต้องช่วยจัดหางานและรับรองความประพฤติของผู้พ้นโทษเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
รู้สึกอบอุ่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “ทางเรือนจ าต้องร่วมมือกับศูนย์
ยุติธรรมชุมชนมีการติดต่ออาชีพในชุมชนหางานหรือหาแหล่งฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัวแล้ว สังคมต้องยอมรับและเปิดโอกาสให้กับพวกเขา เพราะผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจ าใหม่ๆ
จิตใจจะเปราะบางมาก ต้องช่วยกันเยียวยาจิตใจเขา” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ต้องมีกองทุนไว้กู้ยืมประกอบอาชีพ
หลังผู้ต้องขังท่ีได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ าเพ่ือจะได้มีเงินทุนไว้ไปท าต่อหลังจากมีการฝึกอาชีพ
จากในเรือนจ าต่อ เมื่อมีอาชีพจะได้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก ต้องมีการร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 5 มีความเห็นว่า “ศูนย์ยุติธรรมชุนต้องมีการพูดคุย
กับครอบครัวของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวเพ่ือให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยไม่คิดมาก ชุมชนต้องมี
คนให้โอกาสเขา ต้องเปิดใจกว้าง ต้องคอยพูดคุย สอบถามกับเขาบ้าง เป็นการให้ก าลังใจเขาอย่างหนึ่ง 
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ สังคม ชุมชน รอบข้างของตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวต้องยอมรับและให้โอกาสเขา” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องร่วมกับเรือนจ า
กลางฉะเชิงเทราให้มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวหลังปล่อยตัวบ้างเพ่ือให้ก าลังใจ
กับผู้ต้องขัง ต้องมีกิจกรรมท าร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้เขารู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยว 
อยู่ล าพัง ให้เขามีก าลังใจในการท าความดี” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “ควรมีหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนไว้
ไปประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวหลังพ้นโทษ เพราะเวลาที่ผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัวมาจะไม่มีเงินทุนที่จะน าไปประกอบอาชีพ เขาอาจไปท าความผิดซ้ าได้อีก เราต้องช่วยกัน
ในการแหล่งเงินทุนให้เขา” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 มีความเห็นว่า “ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าไปพูดคุยกับ
ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว เพ่ือท าให้จิตใจของเขาไม่ตกต่ า ไม่ได้ให้เขามองว่าสังคมรังเกียจ ทางเรือนจ า
ควรร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้พาชุมชนหรือครอบครัวมีโอกาสเข้าพบผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด ให้เขารู้ว่า
ยังมีคนรอเขาอยู่ มีคนเปิดโอกาสรอเขาอยู่” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 9 มีความเห็นว่า “ทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนควรมีการรับ
เรื่องต่อจากเรือนจ า มีการติดประสานงานกับทางเรือนจ า เพ่ือให้สังคมยอมรับให้มีหน่วยงานมาสานต่อ
หลังจากการปล่อยตัวและมีการให้โอกาสให้บวชหลังออกจากเรือนจ าเพ่ือขัดเกลาจิตใจ” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 4 ผู้น าศาสนาในชุมชน ดังนี้ 
 1) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม หลังพ้นโทษ 
 2) ให้จัดท าผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวดีเด่นเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ต้องขังรายอ่ืนๆ 
 3) สังคมต้องเปิดโอกาส ยอมรับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “เมื่อพ้นโทษมาแล้วต้องน ามาประพฤติตน
ตามศาสนาของผู้ต้องโทษเพ่ือใช้หลักค าสอนช่วยในการเยียวยาจิตใจ ปฏิญาณตนในโบสถ์ของชุมชนนั้นๆ 
เพ่ือขอโอกาสในการปรับตัว ปรับความคิด เมื่อพ้นโทษมาเข้ามาคุยกับพระใช้เวลาในการท าตัวดีๆ ไปเรื่อยๆ 
เพ่ือให้มีจิตใจที่ดีข้ึน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “เมื่อพ้นโทษมีผู้น าชุมชนและครอบครัว
มาต้อนรับ เปิดใจตอนรับกลับ ท าให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าสังคมให้โอกาสเขา ไม่ให้เขากลับมาแล้วคิดว่า
เขากลับมาแล้วตัวคนเดียว ไม่เช่นนั้นเขาจะกลับไปกระท าความผิดอีก ให้มีการท าผู้พ้นโทษไอดอล
ตัวอย่าง ว่าท าไมเขาพ้นโทษมาแล้วเขาจึงอยู่ได้ ท าไมเขาไม่คิดกลับไปกระท าความผิดอีก เป็นตัวอย่าง
ส าหรับชุมชน ส าหรับผู้ไม่เคยกระท าความผิดให้เขารู้ว่าถ้ากระท าผิดแล้วจะได้รับโทษยังไงและไม่สามารถ
กลับมาเป็นแบบนี้ทุกคน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “ควรมีการน าผู้ต้องที่จะได้รับการปล่อยตัว
มาพัฒนาจิตวิสัยกับศาสนาหรือผู้น าศาสนา แล้วให้ผู้น าศาสนารับรอง สังคม ชุมชนจะยอมรับต้องน ามา
ฝึกตน การฝึกตน คือ การอยู่ร่วมกัน มีผู้น าศาสนา ซึ่งผู้น าศาสนาต้องมีจิตวิทยา มาฝึก มาดูแลระหว่าง
ที่ได้รับการฝึกตน เมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีการฝึก ชาวบ้านจะยอมรับผู้ต้องโทษที่ได้รับการฝึกตน อยากให้มี
คณะกรรมการจังหวัด ส่งเรื่องให้โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้รับรองความประพฤติของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
อย่าแยกศาสนา เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี เราควรปรับหลักค าสอนทุกศาสนาเข้าด้วยกัน 
พ่อแม่ ครอบครัวต้องสนับสนุนการหาอาชีพให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญอยากให้มี
การท าสัญญาที่รัดกุมในเรื่องของอุทิศมัสยิดให้มีความเข้มแข็ง เพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด 
จนจะให้อุทิศมัสยิดกลายเป็นแหล่งมั่วสุมสิ่งเหล่านี้” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ควรมีการจัดอบรมทางด้านศาสนา
เพ่ือเป็นการปรับความคิด จิตใจของผู้ต้องขัง ต้องท าให้เขารู้จักโลกภายนอก บุคคลภายนอกก่อนได้รับ
ก่อนปล่อยตัว ควรมีการฝึกอาชีพ ออกมาผู้ต้องขังที่ พ้นโทษจะได้มีงานท า บางคนออกมาไม่มีงานท า 
ครอบครัวก็ยังไม่ยอมรับอีก เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะไปไหน ท าอะไร อาจหันกลับไปกระท าความผิดแบบเดิมได้อีก 
ในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และส าคัญมาก ใช้ค าสอนของศาสนาให้ผู้ต้องขังมีความคิดที่ว่า
ชีวิตเขามีคุณค่า” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที ่5 มีความเห็นว่า “สังคมต้องให้โอกาส ต้องมีการวางแผน
ร่วมกับชุมชน ทุกคนต้องช่วยกัน ชุมชนต้องช่วยกันจับตามอง ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดี แต่เพ่ือดูแลเขา
หลังพ้นโทษ หากเขาก าลังเดินไปในทางที่ผิด ก็แนะน า ตักเตือนเขา ทางเรือนจ าต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน 
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สังคม ครอบครัว ศาสนา เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ต้องขัง ได้เข้าเยี่ยม ได้พูดคุย กับผู้ต้องขังบ้าง เรือนจ า 
ต้องประสานงานกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเป็นหูเป็นตา ควรมีการปรับทัศนคติของชุมชน สังคม ถ้าทุกคน
ซื้อใจผู้ต้องขังได้ ผู้ต้องขังก็จะให้ใจเรา สังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 6 มีความเห็นว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวผู้ต้องขัง 
ต้องให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ปลูกฝังค าสอนศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม บางครั้งการเข้าไปจัดพิธีในเรือนจ า
เป็นเรื่องที่ยาก เพราะเรือนจ ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการรักษาความปลอดภัย ซึ่ งก็เข้าใจทางเรือนจ า 
ขั้นตอนเหล่านี้ท าให้ศาสนาเข้าไปไม่ถึงผู้ต้องขังในเรือนจ า ควรใช้หลักศาสนาเยียวยาจิตใจผู้ต้องขัง  
ในเรื่องของศาสนาทางเรือนจ ายังไม่มีโครงการที่ชัดเจน ควรให้มีผู้น าศาสนาในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังบ้าง 
ผู้ต้องขังต้องยึดหลักของศาสนา ควรมีการจัดเทศน์ผ่านโซเซียลมีเดีย” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 7 มีความเห็นว่า “ต้องให้มีเพ่ิมการอบรมเกี่ยวกับศาสนา
ในเรือนจ า ซึ่งศาสนาทุกศาสนาจะมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ในระดับจังหวัดเองควรมีวิทยากรให้ความรู้ 
สร้างทีมวิทยากรขึ้นมาหรือผู้แทนมัสยิดให้ความรู้กับผู้ต้องขังในเรื่องของศาสนา ส่วนของศาสนาอิสลามทุกๆ
วันศุกร์จะมีการพูดคุยหลักค าสอนของศาสนา การด าเนินชีวิต ในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมต้องให้โอกาส
ผู้ต้องขัง แล้วก่อนที่จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังต้องควรน ารายชื่อเข้าในที่ประชุมของอิสลามก่อน เพ่ือช่วย
ในการดูแลเมื่อเขาออกจากเรือนจ า ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนต้องท างานร่วมกัน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 มีความเห็นว่า “ต้องให้ เรือนจ ามีการประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ให้มากขึ้น ถ้ามีการขอความร่วมมือ ทางชุมชน ศาสนาก็พร้อมให้ความร่วมมือด้วย 
เรือนจ าควรจัดทีมวิทยากรออกมาให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้กับกลุ่มเยาวชน 
และนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด ให้เขากลัวการที่เข้าไปอยู่เรือนจ า  
ควรมีการปรับกฎหมายที่มีบทลงโทษเด็กที่กระท าความผิดให้หนักขึ้น ควรมีการลงโทษที่จริงจัง  
ทุกสิ่งทุกอย่างควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ควรมีการปลูกฝังคุณธรรม ถ้าเรามีศาสนาประจ าใจ จะไม่มีการกระท า
ความผิด ศาสนาคุมใจ คุมความประพฤติได้ สื่อในปัจจุบันควรปรับเปลี่ยน ควรมีแต่สื่อที่สร้างสรรค์  
สื่อในปัจจุบันท าให้เด็ก และเยาวชน เลียนแบบ สื่อมีอิทธิพลต่อเด็กมากในปัจจุบัน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 9 มีความเห็นว่า “เรือนจ ากับทางชุมชนหรือศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต้องมีการประสานงานกัน พูดคุยกัน เกี่ยวกับนักโทษที่ก าลังจะพ้นโทษ หางานให้เขา ในด้านผู้ปกครอง
ของนักโทษก็ควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเขาออกจากเรือนจ า เมื่อนักโทษพ้นโทษควรจัดให้เขาบวช 
หรือศึกษาศาสนา ผ่านกระบวนการของศาสนาก่อน แล้วให้ทางเรือนจ าติดตามพฤติกรรมต่างๆ ในระหว่าง
ที่นักโทษพ้นโทษศึกษาศาสนาอยู่ แล้วให้เจ้าอาวาสหรือพระรูปที่รับผิดชอบประเมินว่าสามารถออกไปใช้ชีวิต
ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ เป็นการคัดกรองอีกครั้งหลังออกจากเรือนจ า” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที ่10 มีความเห็นว่า “ระหว่างเรือนจ ากับชุมชนควรเอ้ือเฟ้ือ 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เรือนจ าควรออกมาประสานงานกับชุมชน ท างานร่วมกัน ผู้น าชุมชนควรเปิดใจกว้าง 
เรือนจ ากับผู้น าชุมชนก็เป็นสิ่งที่ต้องท างานร่วมกัน การด าเนินการเพ่ือให้มีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนกับเรือนจ าควรจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือความสามัคคี ใช้หลัก บ้าน วัด โรงเรียน เข้ามาบูรณาการ 
ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานให้ดีที่สุดเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้น เมื่อนักโทษพ้นโทษผู้ปกครองของนักโทษ
ต้องคอยให้ก าลังใจเขา คอยสนับสนุนให้เขามีงานท า ชุมชนเองต้องช่วยกันขัดเกลาเพ่ือจะคืนเขาสู่สังคมได้” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 5 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ดังนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 
 2) ให้มีการศึกษาต่อยอดวิชาชีพหลังออกจากเรือนจ า 
 3) มีหนังสือจากเรือนจ าให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรับรองความประพฤติของผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการปล่อยตัว 
 4) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม หลังพ้นโทษ ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “ควรให้มีการศึกษาวิชาชีพเฉพาะต่อจาก
ที่เรียนในเรือนจ าเนื่องจากมีเวลาน้อย เครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอ การฝึกทักษะในเรือนจ าอาจไม่เต็มที่ 
ต้องเติมเต็มทักษะหลังออกจากเรือนให้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้นๆ เพ่ือต่อยอดวิชาชีพเพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพ มีการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะต่อเนื่องมีความถนัดไปประกอบอาชีพ (ถ้าเขามอีาชีพ เขาก็จะเลิก
กระท าความผิด)” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องท าความเข้าใจ
กับประชาชน เขาหลงผิดไป เขาท าผิดไป ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนยอมรับเขาให้โอกาสเขา เพ่ือไม่ให้เขากลับไป
ท าผิดอีก มีหนังสือรับรองความประพฤติการเรือนจ าออกมาให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรับรองอีกที คอยติดตาม
อย่างใกล้ชิดปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม หลังพ้นโทษอาจให้เขาไปบวชสัก 10 วัน หาผู้มีจิตศรัทธา
มอบทุนสนับสนุนใต้ผ้าเหลืองให้เขาทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดมา เรือนจ าต้องท างานกับทางชุมชนให้ชุมชน
คอยเป็นหูเป็นตาให้” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “ต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง
เรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน ต้องมีการวางแผนร่วมกัน การประสาน 
งานกัน มีการท างานร่วมกัน จะได้มีการท างานอย่างต่อเนื่อง ไม่ละทิ้งข้อมูล ส่วนในเรื่องวิชาพลเมือง
ควรปูพ้ืนให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆ ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก รวมถึงสถาบันครอบครัวต้องให้ความส าคัญกับบุตรหลาน
มากกว่านี้ ปัจจุบันครอบครัวท าแต่งาน ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกๆ เด็กขาดความอบอุ่น” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมราชทัณฑ์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย ดังนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 
 2) สังคมต้องมีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม 
 3) กรมราชทัณฑ์ต้องมีการประชาสัมพันธ์ 
 4) การประสานของหน่วยงานทั้งสองที่เก่ียวข้องต้องมีประสิทธิภาพ 
 5) ใช้กลยุทธ์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงาน วิเคราะห์การเลือกงาน หาแหล่งงาน
ให้เหมาะสมกับบุคคล 
 6) เชิญญาติ ผู้น าชุมชนมาประชุม วางแผน พูดคุยที่ เรือนจ า ท าความเข้าใจก่อน
ปลดปล่อยผู้ต้องขัง 
 7) เรือนจ าต้องให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรับรายงานตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ต้องเพ่ิม
ความถี่ในการรายงานตัว 
 8) การจ าแนก ผู้ต้องขัง ก่อนที่จะปลดปล่อย 
 9) เรือนจ าต้องส่งข้อมูลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
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 10) เรือนจ าจะต้องสร้างศรัทธาท าให้มวลชนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขัง 
 11) ก าหนดนโยบายของกรมราชทัณฑ์ให้เน้นในเรื่องของการประสานความร่วมมือ
อย่างจริงจัง 
 12) ต้องสร้าง model การมีส่วนร่วมเพ่ือน ามาศึกษา 
 13) ปรับระบบการท างานให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ดังนี้ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 มีความเห็นว่า “เรือนจ าเองจะต้องจัดระบบบริหาร
จัดการใหม่ ต้องคัดแยกกลุ่มระหว่างผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังให้ชัดเจน ต้องมีพัฒนาทักษะฝีมือ
และความสามารถที่ตลาดต้องการและยอมรับ สิ่งที่ต้องท าก่อนโอนปล่อย คือ ต้องวางแผน สัมภาษณ์ 
เก็บข้อมูลรายบุคคล (ออกไปจะอยู่ที่ไหน ท างานอะไร) หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่เราจัดประเภท
ในแต่ละกลุ่มเราจะสามารถพัฒนาในแต่ละกลุ่มได้อย่างไรบ้าง เรือนจ าต้องท าต่อไป คือ ต้องไปส ารวจ
พ้ืนที่ในรัศมีที่ผู้ต้องขังอาศัยอยู่ เพ่ือส่งผู้ต้องขังไปฝึกงาน พอพ้นโทษกลุ่มนี้ก็จะเข้าสู่ระบบการพัฒนาฝีมือ
แรงงานอาจจะต้องขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อนที่จะปลดปล่อยจะท ายังไงให้เขามีที่พัก
ก่อนมีงานท า ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ กรมราชทัณฑ์ต้องจัดระบบให้ดี กรมราชทัณฑ์ต้อง PR โครงการ
เตรียมการปล่อยในเรื่องการพัฒนาทักษะ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับเอกชนภาคธุรกิจ เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ
และมุมมองใหม่ที่ดีขึ้น กรมราชทัณฑ์ต้องประชาสัมพันธ์ให้เยอะขึ้น ต้องประสานกับยุติธรรมจังหวัด 
โดยให้ยุติธรรมจังหวัดเป็นตัวกลาง ต้องพยายามหาประชาชนที่มีจิตอาสาเป็นกรรมการ ให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ที่แนบเนียนแล้วจะประสบความส าเร็จ วิธีการที่ส าคัญ (1) เชิญญาติ ผู้น าชุมชน 
มาประชุม วางแผน พูดคุย ที่เรือนจ า ท าความเข้าใจก่อนปลดปล่อยผู้ต้องขัง (2) ใช้กลยุทธ์ยุติธรรมชุมชน
เข้ามาช่วยเหลือเรื่องงาน วิเคราะห์การเลือกงาน หาแหล่งงานให้เหมาะสมกับบุคคล (3) ถ้ามีการคุมต่อ 
ผู้คุมประพฤติต้องให้ศูนย์ยุติธรรมซึ่งมีความเข้มแข็งรับรายงานตัว ต้องเพ่ิมความถี่ในการรายงานตัว เช่น 
การพูดคยุ สอบถามชีวิตในประจ าวัน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 2 มีความเห็นว่า “สิ่งแรกที่กรมราชทัณฑ์ต้องท า คือ 
การจ าแนก ผู้ต้องขัง ก่อนที่จะปลดปล่อย เป็นเรื่องที่ส าคัญ แล้วเมื่อเขาออกจากเรือนจ าอาจจะกลับไป
อยู่ถิ่นเดิมเป็นส่วนใหญ่ ต้องมีคนติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ ดังนั้น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ในการติดตามในเรื่องของการจ าแนก การส่งข้อมูลให้กับอาสาสมัครหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ข้อมูลเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ คุมประพฤติ จัดเข้ามาจัดกระบวนการติดตามผู้ที่ก้าวพลาด 
ทั้งคนคุมประพฤติ นักโทษ ทั้งคนปล่อยตามป้าย อีกประการคือแนวทาง คือ ต้องปรับทัศนคติของคน
ในชุมชนนั้นให้มีทัศนคติที่ดีขั้นต่อเรือนจ าและผู้ต้องขังด้วย ถึงจะท าให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน/เครือข่าย  
ท างานได้อย่างเต็มที่ กระบวนการที่ควรท าคู่ขนาน คือ ทางเรือนจ าจะต้องสร้างศรัทธาท าให้มวลชน
มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขังด้วยเช่นกัน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 มีความเห็นว่า “การก าหนดนโยบายของกรมราชทัณฑ์
ให้เน้นในเรื่องของการประสานความร่วมมือ และมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง รายงานผล
การด าเนินงานที่เรือนจ าไปประสานงานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นอย่างไรบ้างน่าจะเป็นทางที่เกิดประโยชน์ 
สิ่งส าคัญ คือ เจ้าหน้าที่เรือนจ าเพียงพอหรือไม่ที่จะท าภารกิจนี้ ควรจะมีโครงการการท าวิจัยเชิงทดลอง 
ต้องสร้าง model ขึ้นมาจะใช้ผลของการศึกษา ถ้าเป็นแบบการเชื่อมโยงระหว่างเรือนจ ากับศูนย์
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ยุติธรรมชุมชน ถ้าท าได้ดีก็อาจจะไปใช้กับเรือนจ าอ่ืนได้ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ไม่ใช่ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก หรือเป็น
เจ้าภาพหลักที่จะด าเนินการ ส่วนเรือนจ าเป็นผู้สนับสนุน เต็มก าลัง และเต็มที่กับการให้ข้อมูล (แต่ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนได้ฝากไว้ที่ อบต. ทต. เป็นส านักงาน เป็นหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่น) ตรงนี้แหละ คือ ปัญหา
ไม่ค่อยได้มีการขับเคลื่อน และไม่เป็นรูปธรรม จึงเป็นเรื่องยากที่จะท าเป็นรูปธรรมได้ ก็ต้องสร้าง model 
ขึ้นมา” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 มีความเห็นว่า “ต้องมีการปรับระบบการท างานให้ชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่ถ้ามี กพยจ. แล้วอาจจะดีขึ้น ถ้า กพยจ. มีโครงสร้างของชุมชนต้องดูด้วย เพราะวิธี
ของ กพยจ. จะเป็นวิธีประสานงานในระดับจังหวัด พอมีวิธีการประสานงานในระดับจังหวัดแล้วต่อไป
ก็จะเป็นวิธีของการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ รวมถึงการประสานความร่วมมือของส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมกันระหว่างยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ าในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น” 
 4.1.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
 การวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้วิจัยวิเคราะห์
จากค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ดังรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้ 
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
346 
159 

 
68.52 
31.48 

2. อายุปัจจุบัน 
   20 - 29  ปี 
   30 - 39  ปี 
   40 - 49  ปี 
   50 – 59  ปี 
   60 ปีขึ้นไป 

 
163 
235 
 75 
 23 
  9 

 
32.28 
46.54 
 14.85 
  4.55 
  1.78 

3. จบการศึกษาระดับ 
   ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
   มัธยมศึกษา/ปวช. 
   อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
   อ่ืนๆ 

 
139 
323 
 18 
 13 
 12 

 
27.53 
64.96 
 3.56 
 2.57 
 2.38 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

86 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
4. สถานภาพ 
   โสด 
   สมรส 
   หม้าย 
   หย่าร้าง 

 
278 
173 
 12 
 42 

 
55.05 
34.25 
  2.38 
  8.32 

5. อาชีพก่อนต้องโทษ 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
   รับจ้างทั่วไป 
   เกษตรกรรม 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   รับราชการ 
   อ่ืนๆ 

 
  30 

          270 
  36 
121 
  13 
   6 
  29 

 
 5.94 
53.47 
 7.13 

       23.96 
 2.57 
 1.19 
 5.74 

6. ท่านมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต 
   อบต. 
   เทศบาล 

 
291 
214 

 
57.62 
42.38 

7. ต้องโทษครั้งนี้เป็นครั้งที่ 
   ครั้งแรก 
   ครั้งที่ 2 
   ครั้งที่ 3 
   ครั้งที่ 4 ขึ้นไป 

 
299 
174 
 25 
  7 

 
59.20 
34.46 
 4.95 
 1.39 

8. ต้องโทษด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
   พ.ร.บ.ยาเสพติด 
   รับของโจร ลัก วิ่ง ชิง ปล้น กรรโชกทรัพย์ 
   ท าร้ายร่างกาย 
   กระท าช าเรา อนาจาร ข่มขืน 
   อ่ืนๆ 

 
369 
 63 
 15 
 17 
 41 

 
73.07 
12.48 
 2.97 
 3.37 
 8.11 

9. ปัจจุบันเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้น 
   เลวมาก 
   เลว 
   กลาง 
   ดีมาก 
   ดี 
   เยี่ยม 

 
 8 
74 

         193 
           75 
           63 
           92 

 
 1.58 
14.65 
38.22 
14.85 
12.48 
18.22 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

87 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อมลูส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
10. ท่านทราบรายละเอียดของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
     จากทางใด 
     ป้ายประกาศของเรือนจ า 
     การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ 
     อ่ืนๆ 

 
 

144 
348 
 13 

 
 

28.52 
68.91 
 2.57 

รวม          505       100.00 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม เป็นเพศชาย 
จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 68.52 เพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 31.49 อายุปัจจุบัน
ที่มากที่สุด คือ อายุที่อยู่ระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 46.54 รองลงมาอายุ 20-29 ปี 
จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 32.28 อายุ 40-49 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 14.85 อายุ 50-59 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.78 จบการศึกษา
ระดับที่มากที่สุด คือ มัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 64.96 รองลงมาระดับประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 27.53 และน้อยที่สุด คือ จบระดับอ่ืนๆ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.38 สถานภาพที่มากที่สุด คือ โสด จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 55.05 รองลงมาสมรส 
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26 น้อยที่สุดคือ หม้าย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 
อาชีพก่อนต้องโทษมากที่สุด คือ รับจ้างทั่วไป จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 53.47 รองลงมา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96 น้อยที่สุด คือ อาชีพรับราชการ จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.19 มีภูมิล าเนาที่มากที่สุด คือ อบต. จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 57.62 รองลงมา 
คือ เทศบาล จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38 จ านวนครั้งที่ต้องโทษมากที่สุด คือ ครั้งแรก จ านวน 
299 คน คิดเป็นร้อยละ 59.21 รองลงมา คือ ครั้งที่ 2 จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 34.46 น้อยที่สุด คือ 
ครั้งที่ 4 ขึ้นไปจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 ต้องโทษด้วยความผิดที่มากที่สุด คือ ผิด พ.ร.บ. ยาเสพติด 
จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07 รองลงมา คือ ความผิดอ่ืนๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 8.12 
น้อยที่สุด คือ ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97 ปัจจุบันเป็นนักโทษเด็ดขาด
ชั้นที่มากที่สุด คือ ชั้นกลาง จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 38.22 รองลงมา คือ ชั้นเยี่ยม จ านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.22 และสามารถทราบรายละเอียดของศูนย์ยุติธรรมชุมชนมากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์
ของเจ้าหน้าที่ จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 68.91 รองลงมา คือ ทราบจากป้ายประกาศของเรือนจ า 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 28.52 และทราบจากท่ีอ่ืนๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
ในภาพรวมและรายด้าน 

 
การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
n=505 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
   1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.22 0.74 มาก 2 
   2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 4.24 0.73 มาก 1 
   3.  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4.01 0.75 มาก 4 
   4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.10 0.75 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.74 มาก  
    

 จากตาราง 6 พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.14) โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( X =4.24) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
( X = 4.22) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( X =4.10) และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ ( X =4.01) 
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. สังคมให้โอกาสผู้ต้องขังในการคืนคนดีสู่สังคม 
    ท าให้ผู้ต้องขังส านึกในการกระท าผิดและตัดสินใจ 
    กลับตัวเป็นคนดี 

4.26 0.77 มาก 3 

2. การมีส่วนร่วมระหว่างเรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   เป็นการตัดสินใจที่ดีที่จะช่วยให้คืนคนดีสู่สังคมได้ส าเร็จ 

4.32 0.70 มาก 2 

3. สังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนด 
   แนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์ฯ 

3.96 0.67 มาก 4 

4. ครอบครัวของผู้ต้องขังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   ในการก าหนดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ 
   ยุติธรรมชุมชน 

4.34 0.80 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.73 มาก  
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 จากตาราง 7 พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.22) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ครอบครัวของผู้ต้องขังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ( X =4.34) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมระหว่างเรือนจ ากับศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเป็นการตัดสินใจที่ดีที่จะช่วยให้คืนคนดีสู่สังคมได้ส าเร็จ ( X =4.32) และน้อยที่สุด คือ 
สังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์ ยุติธรรมชุมชน 
( X =3.96) 
 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 

การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. กระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังที่กระท าความผิด  
   โดยเรือนจ า ควรได้รับความร่วมมือจาก 
   ทุกภาคส่วนทางสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน  
   และชุมชน 

4.25 0.77 มาก 3 

2. การอบรมจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมก่อนได้รับ 
   การปล่อยตัว จะช่วยให้ไม่กระท าความผิด 
   ซ้ าได้อีก 

4.37 0.69 มาก 1 

3. เรือนจ าประสานงานกับชุมชนเพื่อให้ชุมชน 
   ดูแล ให้ค าปรึกษาผู้ต้องขังหลังจากรับ 
   การปล่อยตัว 

4.05 0.70 มาก 5 

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องพบปะ พูดคุย  
   กับผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การปล่อยตัว 

4.25 0.77 มาก 3 

5. เรือนจ าออกมาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้ 
   เกี่ยวกับเรือนจ าให้ประชาชนได้เข้าใจ 

4.29 0.73 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.73 มาก  
 
 จากตาราง 8 พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.24) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด คือ การอบรมจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมก่อนได้รับการปล่อยตัว จะช่วยให้
ไม่กระท าความผิดซ้ าได้อีก ( X =4.37) รองลงมา คือ เรือนจ าออกมาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
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เรือนจ าให้ประชาชนได้เข้าใจ ( X =4.29) และน้อยที่สุด คือ เรือนจ าประสานงานกับชุมชนเพ่ือให้ชุมชน
ดูแล ให้ค าปรึกษาผู้ต้องขังหลังจากรับการปล่อยตัว ( X =4.05) 
 
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 

การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรอืนจ ากลางฉะเชิงเทรา  

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผู้ต้องขังถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 
   ซึ่งคนในสังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
   และให้ความช่วยเหลือเพ่ือผลประโยชน์ 
   ของชุมชนเอง 

3.78 0.83 มาก 5 

2. การให้ผู้ต้องขังออกไปท างานสาธารณะ 
   นอกเรือนจ าเพ่ือท าประโยชน์ให้กับสังคม 
   จะท าให้คนในสังคมเห็นใจและให้โอกาส 
   กับผู้ต้องขังมากขึ้น 

3.84 0.81 มาก 4 

3. การที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ 
   ผู้ต้องขังในช่วงการเตรียมความพร้อม  
   ก่อนปล่อย เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ การสอน 
   อาชีพของชุมชน ท้องถิ่น เป็นการสร้าง 
   ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชน 

4.20 
 

0.72 มาก 1 

4. ผู้ต้องขังที่ถูกจ าคุกได้รับการช่วยเหลือในช่วง 
   ก่อนพ้นโทษ เพ่ือเตรียมความพร้อมและ 
   จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังก่อนปล่อย 

4.05 0.68 มาก 3 

5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรม 
   ร่วมกับครอบครัวและชุมชนเพ่ือสร้าง 
   บรรยากาศที่ดีมีก าลังใจในการปรับตัว 
   เป็นคนดีของผู้ต้องขังได้ 

4.17 0.72 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.01 0.75 มาก  
 

 จากตาราง 9 พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.01) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ การที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในช่วงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ การสอนอาชีพของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชน ( X =4.20) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรม
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ร่วมกับครอบครัวและชุมชนเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีมีก าลังใจในการปรับตัวเป็นคนดีของผู้ ต้องขังได้ 
( X =4.17) และน้อยที่สุด คือ ผู้ต้องขังถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ซึ่งคนในสังคมควรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเพ่ือผลประโยชน์ของชุมชนเอง ( X =3.78) 
 
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผู้น าชุมชนติดตามดูแล ให้ค าปรึกษา 
   ช่วยแนะน าอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับ 
   การพ้นโทษไปแล้ว 

4.26 0.76 มาก 2 

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการติดตามประเมินผล 
   ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วว่ามีการท าความผิด 
   ซ้ าซากหรือไม่เพ่ือน ามาแก้ไขต่อไป 

4.31 0.69 มาก 1 

3. การที่เรือนจ าเปิดรับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   และภาคสังคม ย่อมเป็นกระบวนการที่ได้รับ 
   ความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน 

3.95 0.67 มาก 4 

4. เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้ว ควรมีหน่วยงาน 
    ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ 

3.88 0.81 มาก 5 

5. ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมารายงานตัว 
   กับศูนย์ยุติธรรมเป็นระยะๆ 

4.10 0.83 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.75 มาก  
 

 จากตาราง 10 พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.10) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการติดตามประเมินผลผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้ว
ว่ามีการท าความผิดซ้ าซากหรือไม่เพ่ือน ามาแก้ไขต่อไป ( X =4.31) รองลงมา คือ ผู้น าชุมชนติดตามดูแล 
ให้ค าปรึกษา ช่วยแนะน าอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการพ้นโทษไปแล้ว ( X =4.26) และน้อยที่สุด 
คือ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้ว ควรมีหน่วยงานติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ ( X =3.88) 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ในภาพรวมและรายด้าน 

 
การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา             
n=505 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
   1.  ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 3.65 0.95 มาก 3 
   2.  ด้านทัศนคติ 3.82 0.96 มาก 2 
   3.  ด้านความต้องการ 4.26 0.73 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.91 0.88 มาก  
    

 จากตาราง 11 พบว่า การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.91) โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านความต้องการ ( X =4.26) รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ ( X =3.82) และน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพ
ปัจจุบันปัญหา ( X =3.65) 
 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 
 

การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. เรือนจ าเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน และ  
   สถานบันศาสนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับผู้ต้องขัง 
   ภายในเรือนจ า 

3.96 0.83 มาก 2 

2. สื่อ ข่าวสารที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 
   ผู้ต้องขังไปในทางลบ 

2.94 1.16 ปานกลาง 7 

3. การอบรมทักษะอาชีพในเรือนจ า มีเครื่องมือ 
   ที่ไม่เพียงพอ การฝึกทักษะด้านอาชีพไม่เต็มที่ 

3.37 0.89 มาก 6 

4. เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ าแล้ว 
   ไม่มีอาชีพรองรับ 

3.53 1.09 มาก 5 

5. เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ าแล้ว 
   ไม่มีเงินทุนไว้ประกอบอาชีพ 

3.88 0.93 มาก 3 

6. เรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   มีการประสานงานกันที่ดี มีการจัดกิจกรรม 
   ให้ผู้ต้องขัง 

3.81 0.87 มาก 4 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

7. เรือนจ าเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมญาติ 
   อย่างใกล้ชิด  

4.03 0.85 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.65 0.95 มาก  
 
 จากตาราง 12 พบว่า การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.65)  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับ
จากมากท่ีสุด คือ เรือนจ าเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด ( X =4.03) รองลงมา คือ เรือนจ า
เปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน และสถานบันศาสนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
( X =3.96) และน้อยที่สุด คือ สื่อ ข่าวสารที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ต้องขังไปในทางลบ ( X =2.94) 
 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านทัศนคต ิ
 

การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ด้านทัศนคติ 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ชุมชน สังคม ไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาสผู้ต้องขัง  3.69 1.12 มาก 5 
2. ผู้ต้องขังถูกตีตราว่าเป็นคนขี้คุก ขี้ตาราง 3.66 1.13 มาก 6 
3. ชุมชน สังคม หวาดกลัวผู้ตอ้งขัง 3.65 1.01 มาก 7 
4. ชุมชน สังคม  มีอคติท่ีไม่ดีต่อผู้ต้องขัง 3.64 0.95 มาก 8 
5. ครอบครัวให้ก าลังใจผู้ต้องขังเป็นอย่างดี 4.42 0.74 มาก 1 
6. การประชาสัมพันธ์งานราชทัณฑ์และกิจกรรม 
   ของผู้ต้องขังท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม จะช่วยให้ 
   คนในสังคม มีทัศนคติในแง่บวกต่อผู้ต้องขัง 

4.08 0.73 มาก 2 

7. ผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะกระท าผิดกรณีใด หากผ่าน 
   การจ าคุกมาก่อนสังคมจะไม่ยอมรับ 

3.72 1.00 มาก 4 

8. ชุมชน สังคม มองภาพลักษณ์ภายนอก 
   ของผู้ต้องขัง 

3.73 0.99 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.82 0.96 มาก  
 
 จากตาราง 13 พบว่า การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ด้านทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.82) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ 
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ครอบครัวให้ก าลังใจผู้ต้องขังเป็นอย่างดี ( X =4.42) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์งานราชทัณฑ์
และกิจกรรมของผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะช่วยให้คนในสังคม มีทัศนคติในแง่บวกต่อผู้ต้องขัง 
( X =4.08) และน้อยที่สุด คือ ชุมชน สังคม มีอคติท่ีไม่ดีต่อผู้ต้องขัง ( X =3.64) 
 
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ด้านความต้องการ 
 

การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ด้านความต้องการ 

n=505 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ท่านต้องการได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 4.02 0.72 มาก 6 
2. ท่านต้องการให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ยอมรับ 
   และให้โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีในสังคม 

4.29 0.74 มาก 4 

3. ท่านต้องการก าลังใจจากครอบครัว ชุมชน  
   สังคมในการปรับตัวเป็นคนดีและการด าเนินชีวิต 
   ในสังคมหลังจากการพ้นโทษ 

4.58 0.58 มากที่สุด 1 

4. ท่านต้องการมีอาชีพรองรับหลังจากพ้นโทษ 4.31 0.79 มาก 3 
5. ท่านต้องการมีเงินทุนส าหรับการไปประกอบ 
   อาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว 

4.39 0.80 มาก 2 

6. ท่านต้องการบวชหรือศึกษาศาสนาหลังได้รับ 
   การปล่อยตัวเพื่อเยียวยาจิตใจ 

3.99 0.69 มาก 7 

7. ท่านต้องการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 
   หลังออกจากเรือนจ า 

4.26 0.77 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.73 มาก  
 
 จากตาราง 14 พบว่า การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ด้านความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.26) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 
คือ ต้องการก าลังใจจากครอบครัว ชุมชน สังคมในการปรับตัวเป็นคนดีและการด าเนินชีวิตในสังคม
หลังจากการพ้นโทษ ( X =4.58) รองลงมา คือ ต้องการมีเงินทุนส าหรับการไปประกอบอาชีพหลังได้รับ
การปล่อยตัว ( X =4.39) และน้อยที่สุด คือ ต้องการบวชหรือศึกษาศาสนาหลังได้รับการปล่อยตัว
เพ่ือเยียวยาจิตใจ ( X =3.99) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามองค์ประกอบ ผู้วิจัยวิเคราะห์
จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ 
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ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรอืนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X 

X1 1.00     
X2 .324** 1.00    
X3 .520** .299** 1.00   
X4 .296** .185** .455** 1.00  
X .782** .539** .808** .670** 1.00 
Y1 .411** .170** .353** .166** .382** 
Y2 .430** .131** .259** .187** .366** 
Y3 .631** .267** .560** .341** .669** 
y .617** .236** .485** .285** .588** 

 
 จากตาราง 15 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (rxy  .588) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กันโดยเรียงตามล าดับ
จากสูงสุดไปหาน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กับการคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (rx1y=.617) การมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ กับการคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (rx3y=.485) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล กับการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน (rx4y=.285) และด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

กับการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (rx2y=.236)  
 ส่วนการวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาว่าการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามองค์ประกอบ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ 
 
ตาราง 16 การค้นหาตัวแปรพยากรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม

ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 

Model R R2 Adjusted R2 S.E.est 
1 .648 .420 .415 .34515 

Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 
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 จากตาราง 16 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .648 และก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณมีค่า .420 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตัว ร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคม
ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราได้ 41.5 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์มีค่า .34515 
 
ตาราง 17 แสดงผลวิเคราะห์ของตัวแปรพยากรณ์  
 

Model SS df MS F Sig 
Regression 43.099 4 10.775 90.444 .000 
Residual 59.566 500    .119   

Total 102.665 504    
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตาราง 17 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
พยากรณ์ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สามารถน าตัวแปรทั้ง 4 ตัว 
ไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ 
 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

 
Model b S.E.b  t Sig 

Constant 1.122 .217  5.177 .000 
X1 .419 .035 .491 11.912 .000 
X2 .027 .045 .021 .593 .554 
X3 .180 .038 .204 4.742 .000 
X4 .046 .040 .045 1.158 .247 

R=.648, R2=.420 
** p≤.01 
 

 จากตาราง 18 พบว่า การมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยด้านที่มีอ านาจพยากรณ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(X1) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .419 รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) 
มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .180 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) มีสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ .046 และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2) มีสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ .027 
 ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .420 หมายถึง การมีส่วนร่วม สามารถพยากรณ์
การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราโดยรวมได้ ร้อยละ 42.00 
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การมีส่วนร่วม คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(X3) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(X2) ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า  
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
 y’ = 1.122 + .419X1 + .180X3 + .046X4 + .027X2 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 Z’y = .491X1 + .204X3 + .045X4 + .021X2 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราทุกตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 
4.2 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 
 การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัยสามารถน ามาสร้างรูปแบบได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
 4.2.1 การตีตราผู้พ้นโทษ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 กล่าวว่า ค าว่า ตีตราเกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ได้ง่าย
เพราะการตีตราเมื่อผ่านเข้าไปในเรือนจ าก็ถือว่าโดยตีตราแล้ว พอออกมาตรานั้นก็ไม่สามารถลบได้
ในการใช้เวลาอันสั้น เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย คือ ตีตราแรก ทางด้านเรือนจ าสักลาย
ให้น้อยลง ถ้าไม่สักได้จะถือว่าเป็นการดีมาก ในการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องให้ความร่วมมือกันเมือออกมา
สู่สังคมภายนอก เหมือนที่ท่านผู้วิจัยต้องแก้ไข หน่วยงานของรัฐต้องแก้ไข้ก่อนถึงจะลบตราตรงนี้ได้ 
ทุกคนต้องร่วมรับกฎระเบียบที่อยู่ข้างนอก เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 กล่าวว่า มีเจตนาดีในการเชื่อมระหว่างผู้พ้นโทษกับชุมชน แต่ตัวเชื่อม
ยังคงขาดหายไป การยอมรับ การตีตราเป็นความรู้สึก ซึ่งหน่วยงานราชการได้ระบุคุณสมบัติ
ของผู้ที่เข้าท างานยังไม่มีกฎหมายตรงนี้แก้ไข ในการวิจัยนี้ต้องการให้คนที่ออกจากเรือนจ าให้สังคมยอมรับ
โดยผ่านตัวเชื่อมซักตัวหนึ่ง หรือเป็นประกาศนียบัตรที่รองรับจากสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรม 
หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติ เป็นกองก าลังไปแล้ว มีผู้บริหาร 
มีผู้จัดการ มีผู้จัดท าแผน จากภายนอกหรือในประเทศ โดยแลกเปลี่ยนจากผลประโยชน์ กลายเป็น
งบประมาณของกองก าลังไปแล้ว ในส่วนของกองทุนยุติธรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของอาชญากรรม 
แต่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด เรื่องของงบประมาณต่างๆ ของราชการค่อนข้างน้อย ซึ่งหากได้รับส่วนร่วม
โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้บ้าง ผู้ต้องขังบางคนมีเจตนา
ในการอยากเข้าคุกอีก และไม่อยากออกจากคุก เพราะมีระบบมากมายในการดูแลผู้ต้องขัง ดังนั้น ในส่วนนี้
ก็ยังคงเป็นปัญหา หากเดินหน้าถกจุดก็จะมีประโยชน์ต่อชุมชนมากมาย 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่3 กล่ าวว่ า เรื่ อง ทฤษฎี ตี ตราบาป ผู้ ต้ องขั งที่ พ้ นโทษ ได้ มี การท า
ประกาศนียบัตร และมีใบรับรองการประพฤติของผู้พ้นโทษเพ่ือให้ได้รับเข้าท างาน หากผู้ต้องขังที่ได้รับการ
พ้นโทษออกไป หรือที่ได้รับการยกเว้น จะต้องมีผลงาน ประกาศนียบัตรการท างานต่างๆ สามารถให้
ผู้ต้องขังออกไปประกอบวิชาชีพได้ อีกประการหนึ่ง คือ ทางรัฐบาลไม่เอาจริงกับเรื่องพวกนี้ จะโยงความผิด
ไปให้ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อ่ืนๆ ในทฤษฎีการตีตราบาปจะต้องมีเหตุและผล ให้แต่ละศาสนามีการ
อบรมพัฒนาจิต เพ่ือมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ถูกจุด ต้องมีการหัดฝึกอบรมก่อนที่จะพ้นความประพฤติตรงนั้น 
และมีใบประกาศว่าคนเหล่านั่นประพฤติตนและปฏิบัติตนอย่างไร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 กล่าวว่า ในส่วนของการพัฒนาจิตเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งทางเรือนจ าได้กระท า
เป็นประจ าอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของการตีตราเป็นสิ่งที่ลบอยากแต่สามารถทุเราลงได้ นั่นก็คือการน ากิจกรรม
ตรงนี้เข้าไปเกี่ยว คือ การพัฒนาจิต การให้การศึกษา การให้อาชีพ การอบรมอาชีพให้ ผู้ต้องขังเองก็ต้อง
ให้ความร่วมมือ ทุกคนสามารถเข้าร่วมฝึกอบรม ทุกคนได้สิทธิเท่ากัน ได้รับใบประกาศเท่ากัน แต่เมื่อ
ออกมาแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเค้าเป็นคนดี พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ ฉะนั้นจึงต้องมีอะไร
ที่ท าให้บางคนพิเศษออกไป ในเรื่องของความใกล้ชิด ของกลุ่ มในเรือนจ า ผู้คุมจะเป็นผู้ที่รู้มากที่สุด 
เพราะฉะนั้นใบประกาศน่าจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดเป็นผู้ออกให้ เมื่อออกให้แล้ว ได้ใบนี้แล้ว ถ้าทางราชการ
ไม่รับก็ไม่เป็นไร คือ ใบที่การันตีว่าผู้ต้องขังเป็นคนดีในสังคม เขาสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระ 
และสามารถจะเลี้ยงชีพ และไม่หวนกลับเข้ามาอีกต่อไป 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่จะออกจากทางเรือนจ าเป็นหน้าที่ของครูผู้สอบ 
ก่อนที่เค้าจะออกหรือพ้นโทษเราน่าจะน าเค้ามาติวเข้ม ก่อนที่จะออกใบประกาศให้ ในเรือนจ าก็น่าจะ
ยกการพัฒนาจิตพุทธศาสนาให้เข้มข้นกว่านี้ ติวเข้มในพุทธศาสนา สร้างเงื่อนไขกับคนที่จะออกจากเรือนจ า 
ออกไปแล้วต้องประกอบความดีอะไรบ้าง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 กล่าวว่า ในประเด็นทฤษฎีการตีตรา สามารถที่จะแก้ปัญหาได้
โดยหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัย มีราชทัณฑ์ คุมประพฤติ และที่ดิน กลุ่มนี้จะดูแลผู้กระท าผิด หากทางฝ่าย
ราชการสร้างความเชื่อมั่น อาจจ าน ามาเพ่ิมในส่วนของการพัฒนาจิตในเรือนจ า แต่หากเราสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เห็นผู้ต้องขังที่จะออกไปจากเรือนจ าที่จะสามารถพัฒนาพฤตินิสัยได้  
แต่จะมีอีกกลุ่มที่จะกระท าผิดซ้ าและวนเวียนอยู่ที่เดิม และกลุ่มนี้ที่จะท าให้สื่อน าไปตีในทางลบและจะท าให้
สังคมหวาดกลัวในการกระท าของผู้ต้องขัง ดังนั่นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เห็นมันจะเป็นส่วนที่ดี
ที่จะช่วยให้สังคมบางส่วนเริ่มยอมรับผู้พ้นโทษที่ได้รับการพ้นโทษออกมา ดังนั้น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ของส านักงานยุติธรรมชุมชนที่มีอยู่โดยที่ท่านผู้น าชุมชนที่เป็นแกรนหลักและสมาชิกของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ถ้าเราได้สมาชิกศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นตัวเชื่อมกับภาคประชาชน
มันจะท าให้การยอมรับหรือการเชื่อมั่นในตัวผู้ต้องขังอาจจะมีเพ่ิมมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐก็ต้องให้
ความรู้กับสมาชิกเพ่ือเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้เกิดประโยชน์ที่สุด 
สิ่งส าคัญนอกจากให้ความรู้กับสมาชิกศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้ว ต้องเพ่ิมบทบาทในการประชาสัมพันธ์  
ต่อไปอีกด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7 ตัวแทนผู้ต้องขังจากเรือนจ า กล่าวว่า จากประสบการณ์ภายในเรือนจ า
ได้มีการพัฒนาพฤตินิสัย ความรู้ จิตใจ และพัฒนาศักยภาพ แต่ทั้งนี้ทุกสิ่งจะด าเนินต่อไปไม่ได้ผล
หากทุกภาคส่วนยังไม่ให้การยอมรับโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเอกชน รัฐบาล เพราะปัจจุบันผู้ที่พ้นโทษออกมา
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ทุกคนต้องด าเนินชีวิต ต้องมีงานท า ส่วนที่ท าความผิดเป็นนิสัยจะมีน้อย แต่คนเหล่านั่นจะได้รับโอกาสน้อย 
เพราะทุกที่จะมีการตรวจสอบประวัติหากรู้ว่ามีการกระท าความผิด จะถูกตัดสิทธิการท างานทันที 
แต่ตามกฎหมายถือว่าไม่เป็นผล ราชการรับได้ เอกชนรับได้ แต่ในความเป็นจริงเมื่อเห็นประวัติ
ของผู้พ้นโทษมาแล้วก็จะถูกปฏิเสธทันที ตรงนี้จะเป็นหลักส าคัญของการคืนคนดีสู่สังคม เชื่อว่า
ในส่วนของราชการท าดีแล้วแต่ยังขาดอยู่ก็คือ การยอมรับและการปรับใช้กฎหมายตรงนี้ยังคงเป็นส่วน
ที่ปิดก้ันพวกเค้าอยู่ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่8 กล่าวว่า ส าหรับงานวิจัยนี้ต้องท าเป็นรูปแบบของโมเดลส าเร็จรูป
หรือแบบกึ่งกลาง ของผู้ที่เคยต้องโทษและพ้นโทษสามารถที่จะเข้ามาสู่สังคมโดยไม่กลับไปกระท า
ความผิดอีก ในส่วนของผู้ต้องโทษจะแบ่งได้ 3 ส่วน 1) ผู้ต้องหาที่เมื่อพ้นโทษแล้วพร้อมที่จะกลับไปสู่สังคม
โดยที่ไม่กลับไปกระท าความผิดอีก 2) มีการกระท าความผิดซ้ า เนื่องจากไม่ได้รับโอกาสจากสังคมในชุมชน
ที่กลับเข้าไปแล้ว 3) ติดเป็นนิสัย คือ ออกไปก็หวนกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก  
 ดังนั้น รูปแบบที่เสนอในการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทราได้ คงจะต้องมีการแยกแยะออกพอสมควรกับผู้ที่พ้นโทษออกไปดูแล้วไม่กลับมากระท า
ความผิดอีก เราต้องให้ความพิเศษกับเค้ามากที่สุด และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วน
ที่ส าคัญที่สุด คือ ขึ้นอยู่กับตัวผู้ต้องขังเอง ให้มีความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป ละอายต่อบาป และไม่กล้า
ที่จะกลับไปกระท าความผิดอีก ดังภาพ 4   
 

 
 
ภาพ 4 community based “homecoming” model 
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4.3 ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 
 การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือประเมินรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัย สามารถน ามาสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 กล่าวว่า ในส่วนของภาครัฐมีหลากหลายงานที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ต้องขัง เช่น เลือกของการฝึกอาชีพ เรื่องของการฝึกความรู้ ผู้ต้องขังจะมีการปฏิบัติงานในส่วนของ
การที่ได้อยู่ในเรือนจ า จะมีการฝึกอาชีพให้ตามความถนัดและความสนใจของผู้ต้องขัง อีกส่วนหนึ่ง คือ 
ได้มีการส่งเสริมความรู้ในด้านของการศึกษาและการศึกษาตามอิสระ หากมองใน 2 ประเด็นก็คือ ในเรื่อง
ของการฝึกอาชีพ และการศึกษา จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมใหผู้ต้องขังเพ่ือให้กลับมาสู่ชุมชน
และสังคมได้ และยังมีโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเรือนจ ากลางกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากทางเรือนจ าแล้ว สามารถที่จะอยู่ในชุมชนได้และให้ชุมชนช่วยดูแล 
ช่วยส่งเสริมอาชีพ และหลากหลายงานหลากหลายโครงการที่ให้ผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วม อย่างโครงการ
ที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดท าร่วมกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา คือ การใช้แรงงานผู้ต้องขังชั้นดีออกไป
บ าเพ็ญประโยชน์ ออกไปท างานให้กับชุมชนและสังคม ให้สังคมและชุมชนเกิดความยอมรับและให้เห็นว่า
ผู้พ้นโทษออกมาสามารถที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข รูปแบบในการมีส่วนร่วม
การคืนคนดีสู่สังคม มีประเด็นหนึ่งคือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นการปฏิบัติงาน
ของภาคประชาชน เกิดขึ้นมาเพ่ือท างานให้ชุมชนและสังคม โดยปัจจุบันส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ได้มีการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ให้บริการกับประชาชนในส่วนของเทศบาล และ อบต. ทั่วทุกประเทศ 
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ด าเนินการในพื้นที่ทั้งหมด 108 แห่ง นโยบายที่ภาครัฐออกมาความส าเร็จ
จะอยู่ที่ภาคประชาชนและความร่วมมือกับภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ผู้ต้องขังไม่กลับไป
กระท าความผิดอีก และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ หากมองตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่มากมาย ครอบคลุมในส่วนของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 กล่าวว่า ศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั้นแต่ละแห่งนั้นที่ยุติธรรม
จังหวัดได้จัดตั้ง ยังมีความแตกต่างกันบางศูนย์ฯ ยังคงขาดผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ จึงอยากให้มีการจัด
ไปดูงานหรือตัวอย่างของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นต้นแบบ เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาศูนย์
ยุติธรรมชุมชนของเราให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 กล่าวว่า การคืนคนดีสู่สังคมสิ่งที่ทางผู้ต้องขังจะได้รับ คือ การฝึกอาชีพ
ของผู้ต้องขัง หากผู้ต้องขังอยู่ในวัยศึกษาก็จะมีการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง โดยจะเน้นไปทางฝึกอาชีพ 
เพ่ือที่จะน าความรู้ความเข้าใจนี้ออกไปฝึกอาชีพหากได้รับการพ้นโทษ (เห็นด้วยกับรูปแบบโมเดลการคืน
คนดีสู่สังคม)  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 กล่าวว่า เห็นด้วยกับรูปแบบโมเดลการคืนคนดีสู่สังคม หากได้มีการพูดคุย
กันบ่อยๆ งานจะเบาข้ึนตราบาปก็จะลดลง ความร่วมมือจะเกิดขึ้น  
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 กล่าวว่า ก่อนที่สังคมและชุมชนจะยอมรับ ครอบครัวต้องยอมรับ
ในตัวผู้ต้องขังก่อน จึงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ต้องขังได้เพ่ือไม่ให้กับไปกระท า
ความผิดซ้ าอีก 

สรุปได้ว่าจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเห็นด้วย ในการยืนยัน 2 ปัจจัยหลัก คือ 
การมีส่วนร่วมและการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา คือ 

 1) การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
 (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
 (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 2) การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (1) ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 
 (2) ด้านทัศนคติ  
 (3) ด้านความต้องการ 
 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จึงเป็นการยืนยันรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดี
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน 
โดยการตีความและแปลความข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายกลุ่ม (focus group) เพื่อให้สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดี
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ดังภาพ 5 ข้างล่างนี้ 

 

ภาพ 5 community based “happy homecoming” model 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

            
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed method research) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) และตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดี
สู่สังคม ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
เพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 3) เพื่อประเมิน
การมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  
 การสรุปผลการวิจัยเรื ่อง รูปแบบของการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู ่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเสนอผล
การวิเคราะห์โดยเสนอค าตอบแล้วสรุปในภาพรวมที่สอดคล้องกัน เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ปรับใช้ทางปฏิบัติ สามารถน าการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทราปรับใช้ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยอภิปรายการการมีส่วนร่วมโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่ามีความตั้งใจให้ผู้เคยกระท า
ความผิดสามารถปรับเปลี่ยนได้ อยู่ที่ตัวผู้เคยต้องโทษเองด้วย สังคมก็ต้องมีส่วนร่วมในการให้โอกาส
เพ่ือคืนเขาสู่สังคม บางคนพ้นโทษออกจากเรือนจ าขอกลับเข้าไปในเรือนจ าอีกครั้ง พวกเขาคิดว่าในเมื่อ
เป็นคนดีไม่ได้ ก็ขอเป็นคนเลว ส่วนนักโทษที่พ้นโทษบางกลุ่มก็มีความตั้งใจในการกลับตัวเป็นคนดี  
มีการรวมกลุ่มท างานก่อสร้าง แต่ก็ยังมีคนคอยประณาม  
 (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
กับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าที่ควร การบริหารงานขาดความต่อเนื่องท าให้
งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การส่งข้อมูลผู้ต้องขังจะพ้นโทษไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนไปยัง
ชุนชนต่างๆ น้อย ขาดการปะสานงานที่ดี ท าให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนด าเนินงานตามขั้นตอนได้ไม่ค่อยดี 
เตรียมความพร้อมการปล่อยเป็นรอยต่อก่อนออกไปสังคมยังไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับนโยบาย คนที่พร้อม
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จะออกไปเป็นคนดีก็มี และยังไม่มีหน่วยงานที่รองรับต่อจากเรือนจ าที่เป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่คนเก่าๆ 
เข้ามาน้อย ส่วนมากเป็นผู้กระท าความผิดรายใหม่ สังคมจะให้โอกาสถ้านักโทษที่พ้นโทษปรับตัวเป็นคนดี 
ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ต้องขังเองว่าจะสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดี ในส่วนการประสานท ากิจกรรมระหว่าง
เรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมยังน้อย ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่วนเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่
มองว่าผู้เคยต้องโทษสามารถปรับตัวแก้ไขกลับมาเป็นคนดีได้ ชุมชนภายนอกในสังคมอาจจะยอมรับ
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้  
 (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ของทางเรือนจ ามีน้อย 
ท าให้การท างานร่วมกัน การให้ความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคมเป็นเรื่องที่ยาก มุมมองทางสังคมเอง 
บางคนก็ยอมรับได้ บางคนก็ยอมรับไม่ได้ แต่ทางหลักศาสนาสอนทุกคนว่าต้องให้โอกาสเขา แล้วหลัก
ศาสนาเองยังแนะน าเสมอว่า ต้องมีการให้อภัย ต้องมีการยอมรับคนท าผิดเสมอ ทุกคนมีโอกาสพลาดในชีวิต 
เรียกว่า การคืนคนดีสู่สังคม การให้ผู้ต้องขังออกมาช่วยพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เพ่ือสร้างภาพการยอมรับ
ให้กับผู้ต้องหาให้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และเจ้าหน้าที่เรือนจ าติดตามร่วมกับศูนย์ยุติธรรมหลังจากปล่อยตัว 
เพ่ือเป็นการป้องปราม ติดตาม ให้ค าปรึกษา คอยช่วยเหลือ คอยแนะน างานให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ 
โดยแจ้งล่วงหน้ากับผู้ต้องโทษก่อน ในสังคมเองก็ต้องยอมรับ ให้โอกาสเขาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
การรับเข้าท างาน เพ่ือที่เขาจะกลับมาเป็นคนดีอีกคน 
 (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล หลังจากที่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
ต้องมีการติดตามผลภายนอก โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต้องมีการประสานงานกับทางเรือนจ าเพ่ือน าครอบครัว ญาติ ของผู้ต้องขัง มาเยี่ยมในเรือนจ า 
หน่วยงานมีการประสานงานกันน้อยมากระหว่างเรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน พอนักโทษพ้นโทษออกมา 
มีการติดตามดูแลจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนน้อย ผู้น าชุมชนดูแลแต่ไม่ทั่วถึง ประชาชนในชุมชนบางส่วน
ก็ยอมรับได้บ้างไม่ได้บ้างที่จะให้นักโทษที่พ้นโทษกลับคืนสู่ชุมชน ถ้าดีขึ้นสังคม ชุมชนให้การยอมรับ 
และยินดีต้อนรับกลับสู่ชุมชน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักโทษที่พ้นโทษ ถ้ากลับเข้ามาในพ้ืนที ่จะมีเจ้าหน้าที่
ติดตามเยี่ยมบ้าน และติดตามประเมินผลเรือนจ า  
 2) ผลการวิเคราะห์ปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา ในสภาพปัจจุบันสังคมไทยยังมีการตีตราอยู่ เมื่อมี
ผู้พ้นโทษออกมาส่วนใหญ่ก็ยังกระท าผิดซ้ า ภาพของการยอมรับในสังคมยังน้อยอยู่ สังคมไม่ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม ยังมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน ชุมชน สังคมยังไม่มีส่วนร่วมมาก
ในการช่วยเหลือ แนะน า นักโทษหลังพ้นโทษ เมื่อเขาพ้นโทษเขาต้องการก าลังใจ ท าให้เขาอาจจะรู้สึกท้อแท้
ในการกลับตัวเป็นคนดี ผู้ต้องขังส่วนมากคนจะรังเกียจ ไม่ให้โอกาส ไม่ยอมผู้ต้องขัง ปัจจุบันเองครอบครัว
ก็ไม่ได้สนใจ ใส่ใจดูแล จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงจริงๆ แล้วผู้ต้องขัง
อาจจะผิดพลาดในชีวิต ควรให้โอกาสเขา การประสานงานระหว่างเรือนจ ากับชุมชนยังน้อยอยู่  
การประชาสัมพันธ์ของเรือนจ ายังไม่มีมากเท่าที่ควร การให้ศาสนาเข้าไปอบรมช่วยเหลือขัดเกลานักโทษ
ยังน้อยอยู่มาก ความสัมพันธ์ของเรือนจ ากับชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 (2) ด้านทัศนคติ ประชาชนในสังคมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อนักโทษ และมุมมองไม่ค่อย
ยอมรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูในระบบกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ที่ผ่านการติดคุกกลับเข้าสู่ชุมชน/สังคม รวมถึง
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ยังไม่ให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงสภาพการรับสื่อของประชาชนทั่วไปต่อผู้กระท าความผิด
ที่กลับสู่ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นสื่อทางด้านลบเลยตอกย้ าทัศนคติที่ไม่ยอมรับมากขึ้น ยังระแวงอยู่
ยังหวาดกลัว เวลานักโทษพ้นโทษออกไปก็ด าเนินชีวิตในสังคมได้ยากล าบาก คนในสังคมก็ไม่ให้โอกาส
นักโทษที่พ้นโทษ ไม่มีโอกาสในการกลับตัวกลับใจ นักโทษที่พ้นโทษใหม่ก็มีจิตใจที่บอบบาง อาจจะ
กลับไปกระท าความผิดซ้ าได้ เนื่องจากสังคมไม่ไว้วางใจ สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่พร้อม ไม่มีอาชีพรองรับ 
สังคมยังกังวลใจในเรื่องการก่ออาชญากรรมซ้ าของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจึงมีทัศนคติในด้านลบ
ต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวรวมไปถึงการไม่ให้โอกาสในคืนเขาสู่คนดี สังคมไทยเป็นสังคมที่มีทัศนคติ 
 (3) ด้านความต้องการ การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกัน สองหน่วยงานนี้ต้องท างานร่วมกันอย่างจริงจัง ควรมี
การจัดอบรมทางด้านศาสนาเพ่ือเป็นการปรับความคิด จิตใจของผู้ต้องขัง ต้องท าให้เขารู้จักโลกภายนอก 
บุคคลภายนอกก่อนได้รับก่อนปล่อยตัว ควรมีการฝึกอาชีพ ออกมาผู้ต้องขังที่พ้นโทษจะได้มี งานท า 
บางคนออกมาไม่มีงานท า ครอบครัวก็ยังไม่ยอมรับอีก ใช้ค าสอนของศาสนาให้ผู้ต้องขังมีความคิดที่ว่า
ชีวิตเขามีคุณค่า 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดี
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเสนอผล
การวิเคราะห์โดยเสนอค าตอบแล้วสรุปในภาพรวมที่สอดคล้องกัน ดังรายละเอียดดังนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้กระท าผิดส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุที่อยู่ระหว่าง 30-39 ปี จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา/ปวช. สถานภาพโสด น้อยที่สุด
คือ เป็นหม้าย อาชีพก่อนต้องโทษ คือ รับจ้างทั่วไป อาชีพน้อยที่สุด คือ อาชีพรับราชการ มีภูมิล าเนา
อยู่ในเขต อบต. จ านวนครั้งที่ต้องโทษส่วนใหญ่เป็นครั้งแรก ถึงครั้งที่ 4 ขึ้นไป ต้องโทษด้วยความผิด
ที่มากที่สุด คือ ผิด พ.ร.บ. ยาเสพติด น้อยที่สุด คือ ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ปัจจุบันเป็นนักโทษ
เด็ดขาดชั้นกลาง และสามารถทราบรายละเอียดของศูนย์ยุติธรรมชุมชนทางการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่  
 2) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ครอบครัวของผู้ต้องขังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมระหว่างเรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เป็นการตัดสินใจที่ดีที่จะช่วยให้คืนคนดีสู่สังคมได้ส าเร็จ และน้อยที่สุด คือ สังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 (2) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด คือ การอบรมจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมก่อนได้รับการปล่อยตัว จะช่วยให้
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ไม่กระท าความผิดซ้ าได้อีก รองลงมาคือ เรือนจ าออกมาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเรือนจ า
ให้ประชาชนได้เข้าใจ และน้อยที่สุด คือ เรือนจ าประสานงานกับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนดูแล ให้ค าปรึกษา
ผู้ต้องขังหลังจากรับการปล่อยตัว 
 (3) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ การที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในช่วงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ การสอนอาชีพของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชน รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัว
และชุมชนเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีมีก าลังใจในการปรับตัวเป็นคนดีของผู้ต้องขังได้  และน้อยที่สุด คือ 
ผู้ต้องขังถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ซึ่งคนในสังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือผลประโยชน์ของชุมชนเอง  
 (4) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการติดตามประเมินผลผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้ว
ว่ามีการท าความผิดซ้ าซากหรือไม่เพ่ือน ามาแก้ไขต่อไป รองลงมาคือ ผู้น าชุมชนติดตามดูแล ให้ค าปรึกษา 
ช่วยแนะน าอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการพ้นโทษไปแล้ว และน้อยที่สุด คือ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้ว 
ควรมีหน่วยงานติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ  
 2) ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ด้านความต้องการ รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ และน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา     
 (1) ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับ
จากมากที่สุด คือ เรือนจ าเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด รองลงมาคือ เรือนจ าเปิดโอกาส
ให้ครอบครัว ชุมชน และ สถานบันศาสนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับผู้ต้องขังภายในเรือนจ า และน้อยที่สุด คือ 
สื่อ ข่าวสารที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ต้องขังไปในทางลบ 
 (2) ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ด้านทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ 
ครอบครัวให้ก าลังใจผู้ต้องขังเป็นอย่างดี รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์งานราชทัณฑ์และกิจกรรม
ของผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะช่วยให้คนในสังคม มีทัศนคติในแง่บวกต่อผู้ต้องขัง และน้อยที่สุด 
คือ ชุมชน สังคม มีอคติท่ีไม่ดีต่อผู้ต้องขัง  
 (3) ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ด้านความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 
คือ ต้องการก าลังใจจากครอบครัว ชุมชน สังคมในการปรับตัวเป็นคนดีและการด าเนินชีวิตในสังคม
หลังจากการพ้นโทษ รองลงมาคือ ต้องการมีเงินทุนส าหรับการไปประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว 
และน้อยที่สุด คือ ต้องการบวชหรือศึกษาศาสนาหลังได้รับการปล่อยตัวเพ่ือเยียวยาจิตใจ  
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 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (rxy =.588) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กันโดยเรียงตามล าดับ
จากสูงสุดไปหาน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กับการคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (rx1y=.617) การมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ กับการคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (rx3y=.485) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล กับการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน (rx4y=.285) และด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
กับการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (rx2y=.236)  
 4) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน โดยด้านที่มีอ านาจพยากรณ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ .419 รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ .180 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .046 และน้อยที่สุด 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .027 
 ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .420 หมายถึง การมีส่วนร่วม 
สามารถพยากรณ์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยรวม
ได้ร้อยละ 42.00 การมีส่วนร่วม คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราโดยรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า  
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
 y’ = 1.122 + .419X1 + .180X3 + .046X4 + .027X2 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 Z’y = .491X1 + .204X3 + .045X4 + .021X2 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคม
ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
   5.1.3 ผลการวิเคราะห์การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ได้จากกผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ ภายใต้ข้อมูลของการด าเนินการวิจัย โดยการด าเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group 
discussions) จากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความเห็นตรงกัน สามารถสร้างรูปแบบได้ดังนี้  
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 1) การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
 (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
 (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 2) การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (1) ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 
 (2) ด้านทัศนคติ  
 (3) ด้านความต้องการ 
 5.1.4 ผลการวิเคราะห์การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 ผู้วิจัยจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussions) ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อได้ร่างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ได้มีการวิพากษ์ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสนอแนะจากประสบการณ์ต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันยอมรับถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราทีผู่้วิจัยน าเสนอ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
 1) การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
 (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
 (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 2) การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 (1) ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 
 (2) ด้านทัศนคติ  
 (3) ด้านความต้องการ 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.2.1 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อาจเป็นเพราะการอบรมจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมก่อนได้รับ
การปล่อยตัว จะช่วยให้ไม่กระท าความผิดซ้ าได้อีก เรือนจ าออกมาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
เรือนจ าให้ประชาชนได้เข้าใจ ประสานงานกับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนดูแล ให้ค าปรึกษาผู้ต้องขังหลังจาก
รับการปล่อยตัว การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา การส่งข้อมูลผู้ต้องขัง
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จะพ้นโทษไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนไปยังชุนชนต่างๆ เตรียมความพร้อมการปล่อยเป็นรอยต่อ
ก่อนออกไปสู่สังคม สังคมให้โอกาสนักโทษที่พ้นโทษปรับตัวเป็นคนดี ตัวผู้ต้องขังสามารถกลับตัวกลับใจ
เป็นคนดี ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามที่อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ (2552, บทคัดย่อ) 
ท าการวิจัยเรื่อง แผนที่คนดี: รูปแบบการสร้างคนดีในบริบทชุมชนอีสาน ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนประเมิน
คุณค่าของคนดีที่ตั้งอยู่บนฐานการยอมรับและการสร้างสรรค์ ประโยชนต่อชุมชน เฉพาะที่แตกต่างกันไป
ในแตล่ะวัฒนธรรม และการสร้างคนดีในบริบททางวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดคนดีที่หลากหลาย 
 ซึ่งการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อาจเป็นเพราะ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ 
การสอนอาชีพของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชน เจ้าหน้าที่
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชนเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีมีก าลังใจในการปรับตัว
เป็นคนดีของผู้ต้องขังได้ ผู้ต้องขังถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ซึ่งคนในสังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเพ่ือผลประโยชน์ของชุมชนเองยังไม่ดีพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญช่วย 
แจ้งเวชฉาย (2559, หน้า 116-117) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการการน านโยบายสาธารณะ สู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาโครงการคืนคนดีสู่สังคม พบว่า การลดปัญหา
การด าเนินงานของโครงการให้น้อยลง พัฒนาระบบการส่งต่อผู้พ้นโทษ ไปยังภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตร
การฝึกวิชาชีพแก่ผู้พ้นโทษให้มีความพร้อมที่จะเข้าท างาน จัดท าแผนการติดตามประเมิน ผลภาพรวม
ของการด าเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเรื่องผู้พ้นโทษ เก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหา 
ผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ให้เกิดความตระหนักในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดร่วมกัน ท าให้การด าเนินการโครงการคืนคนดีสู่สังคม 
ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษมีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีอาชีพที่ท าให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
และสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคม ตลอดจนส่งผลให้สังคมเปิดใจยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษ 
มีความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย เพราะมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากลักษณะของผู้พ้นโทษ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนของแผนงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีการวางแผน 
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน การด าเนินงาน โดยเฉพาะ
คณะท างานโครงการคืนคนดีสู่สังคม และมีความชัดเจนของขั้นตอน และกิจกรรมในการด าเนินงาน 
โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างงาน การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การฝึกอบรมผู้พ้นโทษ การส่งตัว
ผู้พ้นโทษ การติดตามประเมินผล และการสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมมากขึ้น 
 5.2.2 ผลการวิจัย พบว่า การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ด้านความต้องการ อาจเป็นเพราะต้องการก าลังใจจากครอบครัว ชุมชน สังคมในการปรับตัวเป็นคนดี
และการด าเนินชีวิตในสังคมหลังจากการพ้นโทษ ต้องการมีเงินทุนส าหรับการไปประกอบอาชีพหลังได้รับ
การปล่อยตัว และต้องการบวชหรือศึกษาศาสนาหลังได้รับการปล่อยตัวเพ่ือเยียวยาจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บ ารุงเกียรติ วินัยพาณิช (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การน าความรู้ของผู้ต้องขังพ้นโทษ
ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ: กรณีศึกษาเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
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ผลการวิจัยพบว่า การที่ผู้พ้นโทษไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์
มาใช้ในการประกอบอาชีพ เพราะเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่เอื้ออ านวยต่อ
การประกอบอาชีพปัจจัยที่ส าคัญ คือ การขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ท าให้พวกเขาไม่สามารถ
น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการอบรมภายในเรือนจ านั้นมีประโยชน์อย่างมาก 
นอกจากช่วยในด้านจิตใจไม่ให้ผู้ต้องขังคิด ฟุ้งซ่าน ยังสามารถให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถติดตัว
เมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับฆนิศา งานสถิร (2553, หน้า 212) ได้ท าการวิจัย เรื่อง กระบวนการ
น านโยบายคืนคนดีสู่สังคมไปสู่การปฏิบัติของ กรมราชทัณฑ์: การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย 
พบว่า ในส่วนของครอบครัวการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของเรือนจ า ในส่วน
ของการเยี่ยมญาติเพ่ือการสง เสริมสัมพันธภาพความเป็นครอบครัวและสภาพจิตใจให้กับผู้ต้องขัง ในขณะที่
การมีส่วนร่วมของชุมชน จะหมายถึง การเขา้มาส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ การอบรมให้ความรูการสนับสนุน
ทัง้สิ่งอุปโภคและบริโภค เป็นการวางรูปแบบกิจกรรมที่มุง่ให้เกิดการเข้ามาของชุมชนมากขึ้น ซ่ึงด้วยลักษณะ
ของเรือนจ าลักษณะเปิดก็จะยิ่งช่วยให้การเข้ามาทั้งของครอบครัว และชุมชนเกิดขึ้นไดง่ายยิ่งขึ้น 
และนั่นจะต้องหมายถึง ความสามารถในการระดมทรัพยากรของเรือนจ าร่วมด้วย การเข้ามามีส่วนร่วม
ในลักษณะนี้ นอกจากจะหมายถึง วิธีในการลดทอนอ านาจของเรือนจ า หรือความแข็งกระด้าง
ของระบบราชการลงแล้วยังหมายถึงวิธีการที่จะช่วยสร้างจิตส านึกต่อการท าหน้าที่ในดูแลผู้ต้องขัง 
และผู้พ้นโทษให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญต่อการกลับสูสังคมให้กับผู้ต้อง ภายหลังพ้นโทษ
ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของชุมชนยังมีความน่าสนใจ คือ กรมราชทัณฑ์มีความต้องการที่จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษร่วมกัน  
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
มีความเชื่อมโยงกัน สองหน่วยงานนี้ต้องท างานร่วมกันอย่างจริงจัง ควรมีการจัดอบรมทางด้านศาสนา
เพ่ือเป็นการปรับความคิด จิตใจของผู้ต้องขัง ต้องท าให้เขารู้จักโลกภายนอก บุคคลภายนอกก่อนได้รับ
ก่อนปล่อยตัว ควรมีการฝึกอาชีพ ออกมาผู้ต้องขังที่พ้นโทษจะได้มีงานท า ใช้ค าสอนของศาสนาให้ผู้ต้องขัง
มีความคิดที่ว่าชีวิตเขามีคุณค่า ก็มีส่วนท าให้ผู้พ้นโทษสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิศา ศิลารัตน์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การด าเนินชีวิตในสังคมของอดีตผู้ต้องขัง
คดียาเสพติด พบว่า ผู้ต้องขังมีความพึงพอใจในการอบรมด้าน คุณธรรมจริยธรรม และต้องการให้มีการอบรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจไม่กระท าผิดซ้ า
การด าเนินชีวิตในสังคม ของอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดหลังพ้นโทษ พบว่าอดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความสุข 
และไม่มีปัญหาในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยมีค าสั่งสอนทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจ มีครอบครัว
และสังคมที่เข้าใจ แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคในด้านการท างาน เนื่องจากขาดหน่วยงานที่สนับสนุน
ในการรับเข้าท างาน และมีอายุที่เพ่ิมมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกเรขา สุวรรณกิจ (2545, 
หน้า 35) ได้ศึกษาเรื่องการเตรียมการปลดปล่อย คือ การอบรมทางศีลธรรมแก่ผู้ต้องขัง การอบรม 
สภาพจิตใจของผู้ต้องขัง หากผู้ต้องขังมีความรู้ผิดรู้ชอบ มีความยั้งคิด ไม่คึกคะนอง การกระท าผิด
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ไม่มี ฉะนั้น การอบรมขัดเกลาทางศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องท าควบคู่ไปกับ
การควบคุม การอบรมทางศาสนาสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้
กระท าผิดได้ และถ้าหากยอมรับในสิ่งที่ตนได้กระท าความผิดและกลับตัวเป็นคนดี ก็จะได้รับการให้อภัย
จากผู้อื่น ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าใจในค าสอน
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ของศาสนา เพ่ือที่จะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในอนาคต และควรให้ความส าคัญกับการอบรมทางศาสนา
ให้มากขึ้น เนื่องจากศาสนาเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสามารถท าให้ผู้ต้องขัง
ไม่คิดกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกได้ 
 ส่วนการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา อาจเป็นเพราะ 
ในสภาพปัจจุบันสังคมไทยยังมีการตีตราอยู่เมื่อมีผู้พ้นโทษออกมาภาพของการยอมรับในสังคมยังน้อยอยู่ 
สังคมไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม ยังมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน ชุมชน สังคม
ยังไม่มีส่วนร่วมมากในการช่วยเหลือ แนะน านักโทษหลังพ้นโทษ เมื่อเขาพ้นโทษเขาต้องการก าลังใจ ท าให้
เขาอาจจะรู้สึกท้อแท้ในการกลับตัวเป็นคนดี ปัจจุบันเองครอบครัวก็ไม่ได้สนใจ ใส่ใจดูแล ควรให้โอกาสเขา 
การประสานงานระหว่างเรือนจ ากับชุมชนยังน้อยอยู่ การประชาสัมพันธ์ของเรือนจ ายังไม่มีมากเท่าที่ควร 
การให้ศาสนาเข้าไปอบรมช่วยเหลือขัดเกลานักโทษยังน้อยอยู่มาก ความสัมพันธ์ของเรือนจ ากับชุมชน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และทองใหญ่ อัยยะวรากูล 
(2558, หน้า 105) กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้ที่เคยผ่านการถูกลงโทษมาแล้ว จ าใจต้องหวนกลับไป
กระท าความผิดซ้ าในที่สุด คือ การตีตราบาปที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ต้องขังเองแต่หากยังรวมไปถึงบุคคลรอบข้าง 
เช่น ครอบครัว เพ่ือน หรือนายจ้างเองอีกด้วย สังคมจึงเป็นการสร้างการเปลี่ยนผ่าน (transition) ที่ส าคัญ
ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน โดยจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
จะเป็นการวิเคราะห์ที่ฝ่าย นายจ้างซึ่งเป็นผู้ก าหนดอุปสงค์ของแรงงาน เป็นหลักผ่านแนวทางที่ส าคัญ 
2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเป็นการสร้างจิตส านึกของสังคม และนายจ้างให้พร้อมรับผู้ผ่านการถูกคุมขัง
เข้าสู่สังคมและตลาดงาน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน ส่วนแนวทางที่สอง
จะเป็นแนวทางในเชิงรุกในการสร้างแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินให้กับนายจ้างที่พร้อมรับผู้ผ่านการถูกคุมขัง
เข้าเป็นลูกจ้างในองค์กร 
 5.2.3 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา รายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทราตามล าดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรารายด้าน  พบว่า ความสัมพันธ์กันที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ที่น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล กับการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาการติดตามประเมินผลที่แท้จริงเกิดความคลาดเคลื่อน 
การใช้การประเมินของพนักงานคุมประพฤติยังเป็นเพียง การสะท้อนพฤติกรรมของผู้พ้นโทษเพียงชั่วขณะ 
ที่เข้าเยี่ยมเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริงในช่วงเวลาอ่ืนๆ ที่พนักงานคุมประพฤติไม่ได้เข้าเยี่ยม 
ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้พ้นโทษจะได้หวนมากระท าความผิดซ้ า แต่ในช่วงขณะที่ พนักงานคุมประพฤติเข้าเยี่ยม
ก็อาจเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้ดูเป็นที่พอใจของพนักงานคุมประพฤติส่วนหนึ่ง ส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่ง
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ที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ คือ ชุมชนหรือตัวแทนจากชุมชนจึงสามารถเป็นผู้มีบทบาทหลัก ในการติดตาม
ประเมินพฤติกรรมของผู้พ้นโทษ ที่แท้จริง เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถสังเกต พฤติกรรมของผู้พ้นโทษตลอดเวลา 
ซึ่งนาตยา แท่นนิล (2555, หน้า 29) กล่าวว่า การติดตามประเมินผล โดยชุมชนที่มีความรู้ เข้าใจปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตน จึงท าให้การติดตามประเมินผลพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  
 5.2.4 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านที่มีอ านาจพยากรณ์มากที่สุด ได้แก่  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
 ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .420 หมายถึง การมีส่วนร่วม สามารถพยากรณ์
การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยรวมได้ร้อยละ 42.00 
การมีส่วนร่วม คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ส่งผลต่อ
การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการคืนคนดีสู่ สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 อาจเป็นเพราะ
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญที่ ไม่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ภาครัฐ
ในทุกภาคส่วน จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมได้ ต้องรับรู้
และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ระดมความร่วมมือและถูกชักชวน จากผู้น าชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ต่อชุมชน ต้องมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา วางแผน 
ร่วมคิดตัดสินใจในการปฏิบัติการอย่างจริงจัง ติดตามและประเมินผลอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนิดา หิรัญค า (2558, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คือ ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ด้านผู้น าจะต้องเป็นผู้มีความรู้มี ประสบการณ์ มีศักยภาพสามารถรวมกลุ่มชาวบ้าน เพ่ือหาหนทาง
แก้ไขปัญหา ด้านประชาชน และ ด้านแรงจูงใจ ที่จะได้รับประโยชน์ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนา ซึ่งอัมพร ภูแก้ว (2556, บทคัดย่อ) ท าการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาล ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เพ่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ตามล าดับ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยมีส่วนร่วมเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับน้อย  
 5.2.5 จากผลการวิจัยที่พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทราในด้านสภาพปัจจุบันและปัญหา ด้านทัศนคติ ด้านความต้องการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, หน้า 8-9) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนถือได้ว่าเป็นเรื่องส าคัญที่กระทรวงยุติธรรมต้องพัฒนาให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เกิดการบูรณาการกับภาคประชาชนให้มากขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยนักวิชาการอย่าง Stivers & Camillam (1990, pp. 246-273) มองว่าภาครัฐ เน้นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้การบริหารปกครองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าที่สุด 
ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์เพราะเป็นผู้ก าหนดนโยบายร่วมกับผู้บริหารของภาครัฐ ความคิดของพลเมือง
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง รัฐบาลต้องสนับสนุนและให้ความส าคัญถึงสิทธิ
ส่วนบุคคลและความเป็นตัวแทนตามรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยที่สังคม
ก็ต้องเรียนรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์มากขึ้น อัมพร ภูแก้ว (2556, บทคัดย่อ) ท าการวิจัย พบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลต าบลพลวง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับ
การมีส่วนร่วมจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับน้อย และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับน้อย เป็นอันดับสุดท้าย  
 2) การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในด้าน
สภาพปัจจุบันปัญหา ด้านทัศนคติ ด้านความต้องการ เนื่องจากมีหลากหลายวิธีการในการคืนคนดีสู่สังคม 
ดังเช่นงานวิจัยของ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และทองใหญ่ อัยยะวรากูล (2558, บทคัดย่อ) กล่าวถึง
แนวทางการคืนคนดีสู่สังคมว่า แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิดของประเทศไทย ปัญหาที่
กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติเผชิญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิด รวมทั้งได้น าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาพฤตินิสัยแบบไร้รอยต่อ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การจ าแนก ประเภทของอาชญากร การจัด
และประเมินผลกระทบของนโยบาย การเตรียม ความพร้อมก่อนปล่อย การกลับคืนสู่สังคม และการติดตาม
ประเมินผล หรือแม้แต่งานวิจัยของบุญช่วย แจ้งเวชฉาย (2559, บทคัดย่อ) กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้งานนี้
ประสบความส าเร็จ คือ การวางแผนอย่างเป็นระบบและความชัดเจน ในขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
รวมทั้งการมีงบประมาณและก าลังคนด าเนินการอย่างเพียงพอและคนที่ท ามีจิตส านึก ประกอบด้วย 
ด้านความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านทรัพยากร ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม
สนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ด้านทัศนคติ
ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ล้วนแล้วการจะคืนคนดี
สู่สังคมได้ก็ต้องรู้สภาพปัจจุบันปัญหา รู้ถึงทัศนคติที่ตามมา และรู้ถึงความต้องการในแต่ละฝ่ายที่จะเอ้ือให้
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เพ่ือที่จะคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) เพ่ือเป็นแนวทางให้ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น า 
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
ไปเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ก้าวไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือนโยบายอาจลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่รับอดีตผู้ต้องขังเข้าท างาน 
 2) ส่งเสริมการท างาน แบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุขเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสถาบันทางศาสนาในชุมชน เกี่ยวกับบทบาท
ของพระสงฆ์ หรือผู้น าศาสนาในการปรับพฤติกรรม เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นและเสริมพลังในชุมชน 
 3) เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 4) การสร้างแรงบันดานใจผ่านการเรียนรู้จากต้นแบบ โดยน าผู้พ้นโทษที่ประสบความส าเร็จ
ในการกลับสู่สังคมมาเป็นกรณีตัวอย่าง ในการเข้ามาให้ความรู้และสร้างขวัญก าลังใจกับผู้ต้องขังที่ยังอยู่
ในเรือนจ าได้น าเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่ตัวอย่างเหล่านี้ให้สังคมทราบ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) กระทรวงยุติธรรมควรก าหนดเป็นนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการคืน
คนดีสู่สังคม สร้างการยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษของกระทรวงให้กับหน่วยงานในสังกัดด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนต่างๆ 
 2) กรมราชทัณฑ์ต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงานรวมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และก าหนดเป็นนโยบายเน้นหนักให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรท าวิจัยเชิงลึกและน ามาเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
ไปใช้ในภาคตะวันออกของประเทศไทยต่อไปได ้
 2) ควรมีการศึกษาเชิงกึ่งทดลองต่อยอดการวิจัย โดยน ารูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือการคืน
คนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 3) การคืนคนดีสู่สังคม ในบริบทชุมชนที่แตกต่างหลากหลาย แต่ละชุมชนมีรูปแบบ
การดูแล ช่วยเหลือเสริมพลังในการดูแลผู้พ้นโทษอย่างไร การน าทุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้พ้นโทษของชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการเสริมพลังในการดูแลผู้พ้นโทษในชุมชน 
 4) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนทางสังคมอ่ืนๆ ในชุมชนที่สามารถดึงมาพัฒนาศักยภาพ
การมีส่วนร่วมคืนคนดีสู่สังคม 
 5) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันและองค์กรที่มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนา
ความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคม เช่น ผู้น าทางศาสนา  
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รายการอ้างอิง 
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ค าช้ีแจงส าหรับคณะวิจัย (ผู้สัมภาษณ์) 
 ชุดเจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรท าความเข้าใจ
กรอบแนวคิดการวิจัยให้เข้าใจ การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถอธิบายหรือตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ครบทุกประเด็น   
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 3. เพ่ือร่างและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการสัมภาษณ์ (ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, 
อาชีพ, ต าแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ฯลฯ) 
 2. การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 3. ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (ผบ./ผอ./กรรมการบริหารงานบุคคล,  จนท. 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญและก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด) 
 4. สภาพปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา (ประเภทคดี, เพศ, ความจุ, ความ
หนาแน่น, ฯลฯ) 
 5. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ต่อผู้เคยต้องโทษ (เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดในการยอมรับ/การให้โอกาสผู้เคยต้องโทษ) 
 6. แนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรือนจ าเกี่ยวกับทัศนคติต่อผู้ต้องขังและการประพฤติ
ปฏิบัติ 
 7. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
 
(ผู้สัมภาษณ์ จัดพิมพ์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พร้อมวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ ลงชื่อพร้อม
ระบุวันที่สัมภาษณ์) 
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ค าช้ีแจงส าหรับคณะวิจัย(ผู้สัมภาษณ)์ ชุดญาตผิู้ต้องขัง 
  
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรท าความเข้าใจ
กรอบแนวคิดการวิจัยให้เข้าใจ การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถอธิบาย หรือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบทุกประเด็น   
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 3. เพ่ือร่างและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์/สังเกต 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการสัมภาษณ์ (ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, 
อาชีพ, ความเก่ียวข้องกับผู้ต้องขัง) 
 2. ความพร้อมของครอบครัว (ทัศนคติ, ฐานะ, ความสัมพันธ์ในครอบครัว) 
 3. สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมถ่ินที่อยู่อาศัย 
 4. ทัศนคติของครอบครัว ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการยอมรับ/การให้โอกาสผู้เคย
ต้องโทษ  
 5. การเตรียมรับผู้ต้องขังกลับเข้าสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม (การติดต่อเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง, 
การวางแผนด้านอาชีพ, ที่อยู่อาศัย, กิจกรรมการต้อนรับของสังคม) 
 6. ปัญหาความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัว 
 7. การประชุมสัมมนาและ/หรือการให้ค าปรึกษาครอบครัวหรือญาติผู้ต้องหาในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทั้งในระหว่างการต้องโทษและภายหลังการพ้นโทษ 
 8. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
 
(ผู้สัมภาษณ์ จัดพิมพ์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พร้อมวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ ลงชื่อพร้อม
ระบุวันที่สัมภาษณ์) 
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ค าช้ีแจงส าหรับคณะวิจัย(ผู้สัมภาษณ)์ ชุดคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรท าความเข้าใจ
กรอบแนวคิดการวิจัยให้เข้าใจ การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถอธิบาย หรือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบทุกประเด็น   
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 3. เพ่ือร่างและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการสัมภาษณ์ (ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, 
อาชีพ, ต าแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบ) 
 2. การมีการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 3. ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
เป็นอย่างไร 
 4. ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นเก่ียวกับการยอมรับ/การให้โอกาสผู้เคยต้องโทษ 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ/กฎหมายต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อการคืนคนดี
สู่สังคม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการท างานของคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
 6. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  

 
(ผู้สัมภาษณ์ จัดพิมพ์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พร้อมวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ ลงชื่อพร้อม
ระบุวันที่สัมภาษณ์) 
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ค าช้ีแจงส าหรับคณะวิจัย(ผู้สัมภาษณ)์ ชุดผู้น าศาสนา 
 

 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรท าความเข้าใจ
กรอบแนวคิดการวิจัยให้เข้าใจ การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึ กที่จะสามารถอธิบาย หรือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบทุกประเด็น   
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 3. เพ่ือร่างและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการสัมภาษณ์ (ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, 
อาชีพ, ต าแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบ) 
 2. การมีการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 
 4. ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นเก่ียวกับการยอมรับ/การให้โอกาสผู้เคยต้องโทษ 
 5. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 6. แนวคิดของผู้น าศาสนาเกี่ยวกับศาสนธรรมในการคืนคนดีสู่สังคม 
 7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  

 
(ผู้สัมภาษณ์ จัดพิมพ์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พร้อมวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ ลงชื่อพร้อม
ระบุวันที่สัมภาษณ์) 
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ค าช้ีแจงส าหรับคณะวิจัย(ผู้สัมภาษณ)์ ชุดผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรท าความเข้าใจ
กรอบแนวคิดการวิจัยให้เข้าใจ การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถอธิบาย หรือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบทุกประเด็น   
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 3. เพ่ือร่างและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1.ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการสัมภาษณ์ (ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, 
อาชีพ, ต าแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบ) 
 2. การมกีารมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 
 4. ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นเก่ียวกับการยอมรับ/การให้โอกาสผู้เคยต้องโทษ 
 5. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 6. การพัฒนาหลักสูตรด้านหน้าที่พลเมืองและวิชาศีลธรรมในสถานศึกษา 
 7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  

 
(ผู้สัมภาษณ์ จัดพิมพ์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พร้อมวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ ลงชื่อพร้อม
ระบุวันที่สัมภาษณ์) 
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ค าช้ีแจงส าหรับคณะวิจัย(ผู้สัมภาษณ)์ ชุดผู้บรหิารกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ 
 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรท าความเข้าใจ
กรอบแนวคิดการวิจัยให้เข้าใจ การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถอธิบาย หรือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบทุกประเด็น   
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 3. เพ่ือร่างและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการสัมภาษณ์ (ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, 
อาชีพ, ต าแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบ,) 
 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในปัจจุบันของกรมราชทัณฑ์ 
 3. การมีการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 4. ปัญหาการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 
 5. ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นเก่ียวกับการยอมรับ/การให้โอกาสผู้เคยต้องโทษ 
 6. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กับ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 7. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกฎระเบียบ/กฎหมายต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อการคืนคนดี
สู่สังคม 
 8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
 
(ผู้สัมภาษณ์ จัดพิมพ์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พร้อมวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ ลงชื่อพร้อม
ระบุวันที่สัมภาษณ์) 
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ภาคผนวก ค 
ผลของการหาค่า IOC 
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ตารางสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
การมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 
ตาราง 19 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 

ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที ่4 คนที่ 5 รวม ค่า IOC แปลว่า 
ข้อที่ 1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
ข้อที่ 5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที ่8 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
ข้อที่ 9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 11 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
ข้อที่ 12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 13 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที ่16 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
ข้อที่ 17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 21 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
ข้อที่ 22 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 23 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 24 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 25 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 26 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 27 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 28 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 29 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 20 สอบถามการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทัศนคติ และ
ความต้องการ 

 
ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวม ค่า IOC แปลว่า 

ข้อที่ 30 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 31 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 32 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 33 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 34 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 35 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 36 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 37 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 38 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 39 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 40 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
ข้อที่ 41 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 42 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 43 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 44 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 45 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
ข้อที่ 46 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 47 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 48 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 49 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 50 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

................................................................................................................ ........................... 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามในการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพ่ือร่างและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
 โดยผู้วิจัยขอชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามโดยสังเขปแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
   2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
 2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหา ทัศนคติ และความต้องการ 
 3.1 ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 
 3.2 ด้านทัศนคติ  
 3.3 ด้านความต้องการ 
 ส่วนที่ 4 ค าถามปลายเปิด 
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลส าหรับแบบสอบถามนี้ 
ขอให้ค านิยาม และความหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. เรือนจ า หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขัง
ให้เป็นไปตามค าสั่งของศาลหรือค าสั่งของผู้มีอ านาจ ในการวิจัยครั้งนี้ เรือนจ า หมายถึง เรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
 2. คืนคนดีสู่สังคม หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของผู้ต้องขังที่เคยก้าวพลาดให้มีโอกาสได้กลับมาพัฒนาตัวเอง ให้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างมีคุณค่า  
และปฏิบัติตนตามกรอบของกฎหมายและสังคม โดยไม่กลับไปกระท าผิดซ้ า 
 3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกันโดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการร่วมติดตามประเมินผลของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ผู้ต้องขัง ครอบครัว เรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ประชาชน และภาคสังคมอ่ืนๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังทั้งในขณะต้องโทษและ
ภายหลังการปล่อยตัว โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ภายหลังได้รับการปล่อยตัวผู้ต้องขังสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ และสังคมมีความสงบสุขปลอดจากอาชญากรรมจากการกระท า
ผิดซ้ า 
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 4. ผู้ต้องขัง หมายถึง ผู้กระท าผิดกฎหมาย ประกอบด้วย นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง 
และคนฝากขัง ตามนัยมาตรา 4 (2) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 
 - นักโทษเด็ดขาด หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุก ภายหลังค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดและหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกกักขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 
 - คนต้องขัง หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง 
 - คนฝาก หมายถึง บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 5. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต่อเนื่อง
นับจากท่ีได้รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ในเรือนจ าจนผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ ดังนั้น การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังจึงครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทั้งในด้านการจัดบริการอบรมแก้ไข และการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยและไม่หลบหนี ซึ่งสามารถแยกพิจารณาขั้นตอน และ
มาตรการในการควบคุม และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้เป็น 3 ช่วง คือ 1) การรับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใน
เรือนจ า 2) การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในขณะที่อยู่ในเรือนจ า 3) การปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งให้หมายรวมถึง
ในกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตด้วย 
 6. การพัฒนาพฤตินิสัย หมายถึง วิธีการแก้ไขผู้กระท าผิดที่ใช้วิธีการอบรมให้ความรู้  
ให้การศึกษา การสอนศาสนา ศีลธรรมจรรยา ให้การฝึกวิชาชีพด้านต่างๆ รวมถึงการสังคมสงเคราะห์ 
และนันทนาการ 
 7. การกระท าผิดซ้ า หมายถึง ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วหวนกลับไปกระท า
ผิดกฎหมายอาญาขึ้นอีกภายในระยะเวลาและลักษณะการกระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนด
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 และมาตรา 92 
 8. เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน หมายถึงผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน 
ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
 9. ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว หมายถึง นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัว
ทั้งปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขคือ ปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ าคุก และการปล่อยตัว
แบบไม่มีเงื่อนไข คือ การปล่อยตัวพ้นโทษตามค าพิพากษาของศาล 
 10. ญาติ หมายถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังโดยเป็น บิดา มารดา สามี 
ภรรยา บุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา ของผู้ต้องขัง ตามกฎหมาย 
 11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นในที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลต าบล ในท้องที่ต าบลนั้ นๆ 
ในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหรือด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
 โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เนื่องจากค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับการด าเนินงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

(นายยศพนต์  สุธรรม) 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง โดยใช้เครื่องหมาย  /  ในช่องว่าง 
1. เพศ  ชาย                      หญิง 
2. อายุปัจจุบัน 

 20  – 29 ปี   30 – 39 ปี   40 – 49 ปี 
 50 – 59 ปี   60 ปีขึ้นไป 

3. จบการศึกษาระดับ 
  ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า                                มัธยมศึกษา/ปวช. 
  อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง            ปริญญาตรีหรือสูงกว่า            
  อ่ืนๆ ระบุ........................................... 

4. สถานภาพ 
 โสด   สมรส มีบุตร.........คน   หม้าย  หย่าร้าง 

5. อาชีพก่อนต้องโทษ 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ    รับจ้างทั่วไป 
 เกษตรกรรม     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ    รับราชการ 
 อ่ืนๆ ระบุ........................................... 

6. ท่านมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต    อ.บ.ต. ............................   เทศบาล .................................... 
อ าเภอ...................................................จังหวัด......... ........................................... 

7. ต้องโทษครั้งนี้เป็นครั้งที่ 
 ครั้งแรก     ครั้งที่ 2 
 ครั้งที่ 3     ครั้งที่ 4 ขึ้นไป 

8. ต้องโทษด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
 พ.ร.บ. ยาเสพติด    รับของโจร ลัก วิ่ง ชิง ปลน้ กรรโชกทรัพย์ 
 ท าร้ายร่างกาย    กระท าช าเรา อนาจาร ข่มขืน  
 อ่ืนๆ ระบุ....................................... 

9. ปัจจุบันเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้น 
 เลวมาก    เลว    กลาง 
 ดีมาก    ดี    เยี่ยม 

10. ท่านทราบรายละเอียดของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจากทางใด 
 ป้ายประกาศของเรือนจ า   การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ 
 อ่ืนๆ ระบุ.....................................  
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ส่วนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ค าชีแจง โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน โดยใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง 
 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
11 สังคมให้โอกาสผู้ต้องขังในการคืนคนดี 

สู่สังคมจะท าให้ผู้ต้องขังส านึก 
ในการกระท าผิดและตัดสินใจ 
กลับตัวเป็นคนดีได้ 

     

 

 

12 การมีส่วนร่วมระหว่างเรือนจ ากับศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเป็นการตัดสินใจที่ดี 
ทีจ่ะช่วยให้คืนคนดีสู่สังคมได้ส าเร็จ 

     
 

 

13 สังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่างๆ 
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

     
 

 

14 ครอบครัวของผู้ต้องขังมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจในการก าหนดการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

     
 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
15 กระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังที่กระท า

ความผิด โดยเรือนจ า ควรได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางสังคม 
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

     

 

 

16 การอบรมจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม 
ก่อนได้รับการปล่อยตัว จะช่วยให้ 
ไม่กระท าความผิดซ้ าได้อีก 

     
 

 

17 เรือนจ าประสานงานกับชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนดูแล ให้ค าปรึกษาผู้ต้องขัง
หลังจากรับการปล่อยตัว 

     
 

 

18 เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องพบปะ 
พูดคุย กับผู้ต้องขังและครอบครัว 
ของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

19 เรือนจ าออกมาส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับเรือนจ าให้ประชาชนได้
เข้าใจ 

     
 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
20 ผู้ต้องขังถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 

ซึ่งคนในสังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเพ่ือผลประโยชน์
ของชุมชนเอง 

     

 

 

21 การให้ผู้ต้องขังออกไปท างานสาธารณะ
นอกเรือนจ าเพื่อท าประโยชน์ให้กับ
สังคม จะท าให้คนในสังคมเห็นใจ 
และให้โอกาสกับผู้ต้องขังมากขึ้น 

     

 

 

22 การที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามา
ช่วยเหลือผู้ต้องขังในช่วงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย เช่น  
เป็นวิทยากรพิเศษ การสอนอาชีพ 
ของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขัง 
กับชุมชน 

     

 

 

23 ผู้ต้องขังที่ถูกจ าคุกได้รับการช่วยเหลือ
ในช่วงก่อนพ้นโทษ เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมและจะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ต้องขังก่อนปล่อย 

     

 

 

24 เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนเพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดี มีก าลังใจในการปรับตัว
เป็นคนดีของผู้ต้องขังได้ 

     

 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
25 ผู้น าชุมชนติดตามดูแล ให้ค าปรึกษา 

ช่วยแนะน าอาชีพให้กับผู้ต้องขัง 
ที่ได้รับการพ้นโทษไปแล้ว 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

26 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการติดตาม
ประเมินผลผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษไปแล้วว่ามี
การท าความผิดซ้ าซากหรือไม่เพ่ือน ามา
แก้ไขต่อไป 

     

 

 

27 การที่เรือนจ าเปิดรับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคสังคม ย่อมเป็น
กระบวนการที่ได้รับความเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชน 

     

 

 

28 เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้ว ควรมี
หน่วยงานติดตาม ดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นระยะๆ 

     
 

 

29 ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมารายงาน
ตัวกับศูนย์ยุติธรรมเป็นระยะๆ 

     
  

 

ส่วนที่ 3 สอบถามการคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทัศนคติ และ
ความต้องการ 
 
ค าชีแจง โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน โดยใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 
30 เรือนจ าเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน 

และสถาบันศาสนา เข้าร่วมจัด
กิจกรรมกับผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

     
 
 

31 สื่อ ข่าวสารที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ผู้ต้องขังไปในทางลบ 

     
  

32 การอบรมทักษะอาชีพในเรือนจ า 
มีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ การฝึกทักษะ
ด้านอาชีพไม่เต็มที่ 

     
 
 

33 เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ า 
แล้วไม่มีอาชีพรองรับ 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

34 เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกจากเรือนจ า 
แล้วไม่มีเงินทุนไว้ประกอบอาชีพ 

     
  

35 เรือนจ ากับศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
มีการประสานงานกันที่ดี 
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขัง 

     
 
 

36 เรือนจ าเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมญาติ
อย่างใกล้ชิด  

     
  

ด้านทัศนคติ 
37 ชุมชน สังคม ไม่ยอมรับ ไม่ให้ 

โอกาสผู้ต้องขัง  

     
  

38 ผู้ต้องขังถูกตีตราว่าเป็นคนขี้คุก 
ขี้ตาราง 

     
  

39 ชุมชน สังคม หวาดกลัวผู้ต้องขัง        
40 ชุมชน สังคม มีอคติที่ไม่ดีต่อผู้ต้องขัง        
41 ครอบครัวให้ก าลังใจผู้ต้องขัง 

เป็นอย่างดี 
     

  

42 การประชาสัมพันธ์งานราชทัณฑ์และ
กิจกรรมของผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม จะช่วยให้คนในสังคม  
มีทัศนคติในแง่บวกต่อผู้ต้องขัง 

     

 

 

43 ผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะกระท าผิดกรณีใด 
หากผ่านการจ าคุกมาก่อน สังคม 
จะไม่ยอมรับ 

     
 
 

44 ชุมชน สังคม มองภาพลักษณ์ 
ภายนอกของผู้ต้องขัง 

     
  

ด้านความต้องการ 
45 ท่านต้องการได้รับการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

     
  

46 ท่านต้องการให้ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ยอมรับและให้โอกาสในการกลับ
ตัวเป็นคนดีในสังคม 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

47 ท่านต้องการก าลังใจจากครอบครัว 
ชุมชน สังคมในการปรับตัวเป็นคนดี
และการด าเนินชีวิตในสังคมหลังจาก
การพ้นโทษ 

     

 

 

48 ท่านต้องการมีเงินทุนส าหรับการไป
ประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว 

     
  

49 ท่านต้องการบวชหรือศึกษาศาสนา
หลังได้รับการปล่อยตัวเพ่ือเยียวยา
จิตใจ 

     
 
 

50 ท่านต้องการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
หลังออกจากเรือนจ า 

     
  

 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในทัศนะของท่านมีอะไรบ้าง มีสาเหตุปัจจัยที่
ส าคัญอะไรบ้าง 
........................................................ ........................................................................................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
2. การคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขังหลังได้รับ
การปล่อยตัวอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
3. การมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล ควรมีลักษณะอย่างไร 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................. .............................................. 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสนทนากลุ่ม 
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 

เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนุกูล  บูรณพันธ์ อดีตผู้ต้องขัง 
2 นายกิตติพงษ์  สีเหลือง ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเสม็ดเหนือ 

3 นายบุญมี  ฤทธิ์ประภาส ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนดงน้อย 
4 นายส าเริง  เนตรสาคร ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองเขื่อน 
5 นายอรุณ  ซิ้มศิริ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลแปลงยาว 
6 นางสุกัญญา  สาแสง ภาคประชาชน 
7 นายอัมพร  น้อยสุวรรณ์ ภาคประชาชน 
8 นายสินน้ าใจ  ก าแพงเพ็ชร กรรมการอิสลาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
9 นางยุพา   พุกสวัสดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
10 นายปรีชา  ลาภมา   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
11 นายศรายุธ  ทองขวิด   ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12 นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13 นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนา เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
14 นางสาวสร้อยทิพย์  อินทะเตชะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
15 พันต ารวจโท ธัญญะ  ระย้า ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16 นางสาวณริน  ศรีคล้าย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม 
17 นางสุกัญญา  ชามทอง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
18 นางสาวสุจิตรา  ฆังมณี เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19 นางสาวศิริกร   สีสดดี เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

20 นางสาวคคะนันท์  ปานสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพกิจกรรม 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายยศพนต์ สุธรรม 
วันเดือนปีเกิด 31 มีนาคม 2501  
สถานที่เกิด อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
ที่อยู่ 475 หมู ่7 บ้านท่าเยี่ยม ต าบลเขื่อนค า 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้ตรวจการกรมราชทัณฑ์ 
สถานที่ท างาน กรมราชทัณฑ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ประวัติการศึกษา การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2530 
การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2541 
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