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บทท่ี 1 บทนํา ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา การท่ีคนอยู�ร�วมกันเป�นจํานวนมากย�อมเกิดการรวมตัวกันเป�นกลุ�มคน กลุ�มคนหลายๆ กลุ�มรวมตัวกันก�อให�เกิดสังคม หากมีสังคมแล�วการท่ีสมาชิกในสังคมทุกคนจะอยู�รวมกันได�อย�างสงบสุขนั้นจึงต�องมีกฎระเบียบ จารีตประเพณี ข�อบังคับต�างๆ และหากเกิดการฝ-าฝ.นก็มีบทลงโทษตามมา (กรวรรณ คํากรเกตุ, 2559, หน�า 2)จึงมีความจําเป�นถือเป�นระเบียบแบบแผนให�สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามแต�เม่ือมีผู�ใดในสังคมกระทําการละเมิดกฎระเบียบ กฎหมาย จารีตประเพณี หรือข�อบังคับเหล�านั้น ถือว�าผู�นั้นกระทําผิดกฎระเบียบต�องได�รับโทษตามท่ีกฎระเบียบ กฎหมาย กําหนดไว� ซ่ึงป>จจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับป>ญหาต�างๆมากมายท้ังทางด�านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมจนก�อให�เกิดป>ญหาอาชญากรรมท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนตามมาเป�นผลโดยตรงท่ีทําให�กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต�องทํางานมากข้ึน (ธานีวรภัทรE, 2554, หน�า 14) โดยในป>จจุบันนี้เป�นหน�าท่ีของกระบวนการยุติธรรมซ่ึงถือเป�นหน�วยงานสําคัญในการดําเนินการกับป>ญหาอาชญากรรมเหล�านั้นเพ่ือปHองกัน ความปลอดภัยให�กับสังคมไทย ต้ังแต�หน�วยงานตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑE โดยแต�ละข้ันตอน มีหน�าท่ีต้ังแต�การสืบสวน สอบสวน นําตัวผู�กระทําความผิดตามกฎหมายมาดําเนินคดี ไปจนถึงการพิจารณาฟHองร�องคดีเพ่ือตัดสินคดี และในข้ันตอนสุดท�ายภายหลังมีคําพิพากษาสูงสุดของศาลแล�ว ผู�กระทําความผิดตามกฎหมายจะถูกนําตัวส�งมายัง “ราชทัณฑE” เพ่ือดําเนินการควบคุม แก�ไขฟ.Mนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู�กระทําความผิดต�อไป(ธนภัทร วางอภัย, 2560: 3) กรมราชทัณฑEเป�นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลผู�ต�องขัง เป�นหน�วยงานหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม มีหน�าท่ีหลักในการบริหารภารกิจหรือการบังคับโทษให�เป�นไปตามกฎหมายและนโยบายทางอาญาท่ีรัฐกําหนด เช�น การบังคับแก�บุคคลท่ีต�องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล�วให�ต�องโทษจําคุกตามกฎหมายหรือท่ีเรียกว�านักโทษเด็ดขาด มีการกระทําผิดเกิดข้ึน สังคมจะต�องมีมาตรการอย�างใดอย�างหนึ่งในการจัดการกับ ผู�กระทําผิด แต�จะจัดการอย�างไรนั้นข้ึนอยู�กับความเชื่อของคนในแต�ละยุคแต�ละสมัย ในสมัยด้ังเดิมมีความเชื่อ ว�าคนทําผิดเพราะความชั่วร�ายในสันดาน การลงโทษจึงต�องกระทําด�วยความทารุณโหดร�ายและรุนแรง เพ่ือมุ�งท่ีจะก�อให�เกิดความหวาดกลัวไม�กล�ากระทําความผิดข้ึนอีกและทําให�คนท่ัวไปเห็นเป�นตัวอย�างเช�นกัน ป>จจุบันมีความเชื่อว�าทําผิดเพราะสิ่งแวดล�อมท่ีล�อแหลมและกดดันให�คนหันไปสู�การกระทําความผิดคนท่ีได�รับการหล�อหลอมขัดเกลาจากสิ่งแวดล�อมท่ีไม�ดี ขาดโอกาสทางสังคม ก็จะหันไปสู�การกระทําความผิด (ศิริเพ็ญ จันทรEนิยม, 2559: 71)  



2  ท้ังนี้ เรือนจําเป�นหน�วยงานหนึ่งของกรมราชทัณฑE กระทรวงยุติธรรม และเป�นสถาบันทาง สังคมสถาบันหนึ่งซ่ึงรู�จักกันโดยท่ัวไปในฐานะตัวแทนของรัฐท่ีดําเนินงานรับผิดชอบด�านการปHองกันสังคมในส�วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยEสิน โดยการทําหน�าท่ีควบคุมผู�กระทําผิดไว�ในช�วงระยะเวลาหนึ่งตามคําพิพากษาของศาล เพ่ือเป�นการลงโทษให�ผู�กระทําผิดได�เกิดความหลาบจํา สังคมรู�สึกว�าปลอดภัยจากผู�ก�ออาชญากรรม การอบรมแก�ไข บําบัด ฟ.Mนฟูเป�นสิ่งสําคัญท่ีผู�ต�องขังเหล�านั้นจะต�องได�รับก�อนกลับสู�สังคมตามเดิม  (ราเชนทรE มูลมาก, 2554 : 12) ซ่ึงมีแนวทางการควบคุมผู�ต�องขังให�เป�นไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม�ตามข�อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต�อผู�ต�องขังตามแนวทางของสหประชาชาติในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังผู�ต�องขังทุกรายจะได�รับการจําแนกลักษณะเพ่ือศึกษาข�อมูลรายละเอียดส�วนบุคคลด�านต�างๆในการวางแผนปฏิบัติต�อผู�ต�องขังเป�นรายบุคคลและรายกลุ�มต�อจากนั้นผู�ต�องขังจะเข�าสู�กระบวนการแก�ไขและพัฒนาพฤตินิสัยจนกระท่ังในระยะ 6 เดือนก�อนพ�นโทษผู�ต�องขังจะเข�าสู�กระบวนการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยตามท่ีกรมราชทัณฑEกําหนดเพ่ือให�ผู�ต�องขังมีอาชีพเม่ือพ�นโทษและจะสามารถดํารงชีวิตเป�นพลเมืองดีและเป�นการใช�แรงงานผู�ต�องขังให�เกิดประโยชนEได�เป�นอย�างดี (ธานี  วรภัทรE, 2554 : 72) การท่ีผู�ต�องขังใช�ชีวิตอยู�ในเรือนจําและทัณฑสถานเป�นเวลานานทําให�เกิดการเรียนรู�และปรับตนให�เข�ากับกฎระเบียบวินัยตลอดจนสภาพสังคมในเรือนจําเม่ือได�รับการปล�อยตัวออกไปใช�ชีวิตในชุมชนและสังคมภายนอกจึงส�งผลให�ผู�ต�องขังไม�สามารถปรับตนเองให�เข�ากับครอบครัวและสังคมท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปอย�างรวดเร็วได�ท้ังในด�านเทคโนโลยีการศึกษาการประอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวันจึงก�อให�เกิดการกลับมากระทําผิดซํ้าอีกจากการศึกษาวิจัยในต�างประเทศพบว�าช�วงระยะเวลา 90 วันแรกหลังจากผู�กระทําผิดได�รับการปล�อยตัวจากเรือนจําเป�นช�วงเวลาท่ีเสี่ยงต�อความล�มเหลวในการปรับตัวของบุคคลนั้นเป�นอย�างยิ่งเนื่องจากผู�ต�องขังท่ีถูกจําคุกเป�นเวลานานส�วนใหญ�มีความกังวลใจและความกลัวในการกลับคืนสู�สังคมภายนอกอีกครั้ง (พรสวรรคE  เกิดโภคา, 2558) ป>ญหาท่ีกล�าวมานั้นเป�นป>ญหาท่ีผู�พ�นโทษไม�สามารถแก�ไขได�ด�วยตนเองและหากสังคมชุมชนไม�ช�วยเหลือให�คําแนะนําก็อาจเป�นสาเหตุท่ีทําให�ผู�พ�นโทษหวนกลับมากระทําผิดซํ้าได�อีกดังนั้นกรมราชทัณฑEจึงได�ตระหนักถึงป>ญหาดังกล�าวและได�กําหนดระเบียบว�าด�วยการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยตัวผู�ต�องขัง พ.ศ.2561 สําหรับนักโทษเด็ดขาดท่ีเหลือโทษจําคุกต้ังแต� 6 เดือน ถึง 1 ปU โดยมีวัตถุประสงคEเพ่ือให�มีกระบวนการส�งเสริมและช�วยเหลือผู�ต�องขังได�อย�างถูกวิธีและเหมาะสมเพ่ือให�ผู�ต�องขังแต�ละคนสามารถกลับไปใช�ชีวิตในสังคมภายหลังพ�นโทษได�อย�างเหมาะสมรวมถึงการพยายามสร�างความเข�าใจต�อประชาชนว�าผู�ต�องขังเหล�านี้เม่ือกลับคืนสู�สังคมจะไม�กลับมาสร�างป>ญหาหรือก�อคดีอีก (กรมราชทัณฑE, 2561) การเตรียมความพร�อมผู�ต�องขังก�อนปล�อยเป�นการแก�ไขฟ.Mนฟูผู�ต�องขังให�กลับเข�าสู�สังคมได�โดยไม�กลับไปกระทําความผิดข้ึนอีกถือเป�นกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึงหากการเตรียมความพร�อมก�อน



3  ปล�อยหากขาดประสิทธิภาพแล�ว การท่ีผู�ต�องขังท่ีพ�นโทษไปก็คงหนีไม�พ�นการกลับมากระทําผิดซํ้าอีก ประกอบกับป>จจัยของคนในสังคมหรือชุมชนด�วย เพราะถึงแม�ผู�ต�องขังเหล�านั้นจะได�รับการแก�ไข บําบัด ฟ.Mนฟู หรือเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยท่ีครบถ�วน แต�คนในสังคมไม�เปVดใจ ไม�เปVดโอกาสให�กับผู�พ�นโทษท่ีกลับเข�ามาในสังคม ก็คงเป�นป>จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําให�ผู�ต�องขังหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก สังคมและชุมชนจึงเป�นอีกหนึ่งป>จจัยท่ีควรตระหนักและให�ความสําคัญในความร�วมมือ เพ่ือให�ผู�กระทําความผิดกลับเข�าไปอยู�ในสังคมได�อย�างสมบูรณE (กรวรรณ คํากรเกตุ, 2559: 4)เรือนจําอําเภอแม�สะเรียงได�ดําเนินการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยด�วยการฝWกอบรมวิชาชีพพระยะสั้นให�แก�ผู�ต�องขังเพ่ือให�มีทักษะด�านอาชีพติดตัวและสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได�ภายหลังจากพ�นโทษป>จจุบันวิชาชีพช�างตัดผมเป�นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไม�ไกลเกินกําลังความสามารถและได�รับความนิยมแพร�หลายประกอบกับวิชาชีพช�างตัดผมไม�จําเป�นต�องใช�เงินลงทุนมากแต�สามารถสร�างรายได�เลี้ยงตนเองและครอบครัวได�ตลอดเนื่องด�วยคนทุกเพศทุกวัยต�องใช�บริการร�านตัดผมและเม่ือผู�ต�องขังได�รับการฝWกอบรมแล�วสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประกอบอาชีพอิสระได�จริงหรือเข�าสู�ตลาดแรงงานและไม�เป�นภาระของสังคมอีกต�อไป จากการดําเนินการโครงการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยผู�ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนเพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาโครงการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยให�แก�ผู�ต�องขังให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสามารถปรับตัวและใช�ชีวิตอยู�ในสังคมได�อย�างสงบสุขรวมถึงลดป>ญหาผู�ท่ีพ�นโทษกลับมากระทําผิดซํ้าอีกต�อไป คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนมีคําถามท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยดังนี้ 1. ผู�ต�องขังเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนมีระดับความพึงพอใจต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม ในระดับใด 2. ป>จจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังส�งผลต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกันหรือไม� อย�างไร วัตถุประสงค#ของการวิจัย การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนมีวัตถุประสงคEของการวิจัยดังนี้ 



4  1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียงจังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามป>จจัยส�วนบุคคล สมมติฐานการวิจัย ความพึงพอใจของผู�ตัองขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามป>จจัยส�วนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาขีพก�อนต�องโทษ ระยะเวลากําหนดโทษมีความพึงพอใจต�อโครงการฝWกอาชีพตัดผมแตกต�างกัน กรอบแนวคิดท่ีใช(ในการวิจัย ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�ทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือใช�ในการสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม          ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช(ในการวิจัย   ป�จจัยส+วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ระยะเวลากําหนดโทษ  
5. อาชีพก�อนต�องโทษ ความพึงพอใจของผู(ต(องขังท่ีมีต+อโครงการฝ1กอาชีพช+างตัดผมเรือนจําอําเภอแม+สะเรียง จังหวัดแม+ฮ+องสอน 1. ด�านหลักสูตรและเนื้อหา 2. ด�านกระบวนการและข้ันตอน 3. ด�านคุณภาพ 4. ด�านวิทยากร 



5  ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได�แก� 1.1 เพศ 1.2 อายุ 1.3 ระดับการศึกษา 1.4 ระยะเวลากําหนดโทษ 1.5 อาชีพก�อนต�องโทษ 2. ตัวแปรตาม ได�แก� ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว�ดังนี้ ขอบเขตด�านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ มุ�งศึกษาความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยนําแนวคิดของรุ�งกรานตE  ดํานาค มาประยุกตEใช�เป�นแนวทางในการศึกษาประกอบด�วย 4 ด�านได�แก� 1) ด�านหลักสูตรและเนื้อหา 2) ด�านกระบวนการและข้ันตอน 3) ด�านคุณภาพ และ 4) ด�านวิทยากร (รุ�งกรานตE  ดํานาค, 2552) ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ได�แก� ผู�ต�องขังในเรือนจําอําเภอแม�สะเรียงจํานวน300 คน (เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง, 2562) โดยกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช�สูตรของTaro Yamane (1973 อ�างอิงในธานินทรE  ศิลปaจารุ, 2555: 112) กําหนดความเชื่อม่ัน 95% ได�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 171 คน ขอบเขตด�านระยะเวลา  ระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา จํานวน 6 เดือน ต้ังแต� เดือน มีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2562   



6  2. ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งท่ีได�รับหลังจากการฝWกอบรม หรือเป�นการประเมินผล หลังจากการฝWกอบรมไปแล�ว ซ่ึงเปรียบเทียบผลจากความคาดหวังก�อนการฝWกอบรมกับสิ่งท่ีได�รับจริงๆ เม่ือฝWกอบรมไปแล�ว ประกอบด�วย 4 ด�าน  2.1 ด�านหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงท่ีเรียน การสอนเหมาะสม และสอดคล�องกับความต�องการเรียน เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู�ของผู�เรียน มีประโยชนEต�อการนําไปประกอบอาชีพ รวมไปถึงมีความสอดคล�องกับความต�องการตลาดแรงงาน 2.2 ด�านกระบวนการและข้ันตอน หมายถึง การสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวัตถุประสงคEและเปHาหมายของการจัดฝWกวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วม ได�คิดวิเคราะหE ปฏิบัติกิจกรรม มีการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�รู�จากภายนอกเข�าร�วม เพ่ือส�งเสริมให�ผู�ต�องขังมีความรู�และทักษะในการนําไปปฏิบัติได�จริง รวมไปถึงมีกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเปVดโอกาสให�ผู�ต�องขังได�ซักถาม และแสดงออกความคิดเห็น 2.4 ด�านวิทยากร หมายถึง วิทยากร ผู�สอนมีความสามารถในการถ�ายทอดความรู�ช�วยให�เกิดการเรียนรู� มีความรู�ในเนื้อหาท่ีสอนเป�นอย�างดี มีความรอบรู�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ มีความเป�นกันเอง ให�คําแนะนําและรับฟ>งความคิดเห็น พูดจาสุภาพ บุคลิกภาพน�าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลาในการสอน 3. ผู�ต�องขัง หมายถึง นักโทษเด็ดขาดท่ีเหลือโทษจําคุกต้ังแต� 6 เดือน ถึง 1 ปU ในเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง  4. เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง หมายถึง สถานท่ีซ่ึงใช�ควบคุมกักขังผู�ต�องขัง โดยต้ังอยู�ท่ี 30 หมู� 1 ตําบลแม�สะเรียง อําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2.3 ด�านคุณภาพ หมายถึง มีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให�ทราบผลการเรียนรู� การให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาตนเอง มีการเปVดโอกาสให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วมในการกําหนดเกณฑEการประเมินคุณภาพ มีการประเมินพัฒนาการของผู�ต�องขัง ครอบคลุมท้ังความรู� ทักษะ และมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีจัดให�ผู�ต�องขัง นิยามศัพท์ 1. โครงการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อย หมายถึง โครงการฝWกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขา “ช�างตัดผม” ของเรือนจําอําเภอแม�สะเรียงท่ีจัดให�แก�ผู�ต�องขังทุกรายท่ีจะได�รับการปล�อย โดยมีเง่ือนไขและปล�อยตามกําหนดโทษ ให�ได�รับการปฏิบัติ แก�ไข และฟ.Mนฟู ให�มีความพร�อมและสามารถกลับเข�าสู�สังคม และไม�หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก 



7  ประโยชน#ท่ีได(รับจากการวิจัย การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนในครั้งนี้เพ่ือ 1. ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให�ทราบถึงความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องใช�เป�นแนวทางในการปรับปรุงแก�ไขและพัฒนาโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผมของเรือนจําให�มีประสิทธิภาพต�อไป  2. ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถทําไปใช�เป�นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโครงการฝWกอาชีพช�างตัดผม ท้ังในด�านหลักสูตรและเนื้อหา ด�านกระบวนการและข้ันตอน ด�านคุณภาพ และด�านวิทยากรให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการฝ�กวิชาชีพให�แก�ผู�ต�องขัง 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการกระทําผิดของผู�ต�องขัง 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ  ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว�า “Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายโดยท่ัวๆ ไปว�าระดับความรู�สึกในทางบวกของบุคคลต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการได�มีผู�ให�ความหมายไว�หลากหลาย รวบรวมได�ดังนี้  Shelly (1975 อ�างถึงใน พรเพ็ญ ไตรพงษO และยุทธพงษO ลีลากิจไพศาล, 2559) กล�าวว�า ความพึงพอใจเปTนความรู�สึก แบ�งได�เปTน 2 ประเภท คือ ความรู�สึกในทางบวกและความรู�สึกในทางลบ ความรู�สึกในทางบวกเปTนความรู�สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล�วทําให�เกิดความสุข ความสุขนี้เปTนความสุขท่ีแตกต�างจากความรู�สึกทางบวกอ่ืนๆ กล�าวคือเปTนความรู�สึกท่ีมีระบบย�อนกลับความสุขสามารถทําให�เกิดความสุขหรือความรู�สึกทางบวกอ่ืนๆ ความรู�สึกทางลบ ความรู�สึกทางบวกและความรู�สึกท่ีมีความสัมพันธOกันอย�างสลับซับซ�อนและระบบความสัมพันธOของความรู�สึกท้ังสามนี้ เรียกว�า ระบบความพึงพอใจ  Mullins (1985 อ�างถึงใน เมษา เจริญโชควิทยา วิโรจนO เจษฎาลักษณO, 2558) กล�าวว�า ความพึงพอใจเปTนทัศนคติของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งต�างๆ หลายๆ ด�าน เปTนสภาพท่ีมีความสัมพันธOกับความรู�สึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในงานท้ังด�านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยOจะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเปYาหมายบางอย�างนั้นแล�วจะเกิดความพอใจเปTนผลสะท�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�นเปTนกระบวนการหมุนเวียนต�อไปอีก  ฉัฐชสรณO  กาญจนศิลานนทO (2559) กล�าวว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกท่ีทําให�เกิดการแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความคาดหวังในผลิตภัณฑOหรือบริการท่ีต�องการจะได�รับ โดยบุคคลจะประเมินจากท่ีได�รับผลิตภัณฑOหรือบริการจริงกับผลิตภัณฑOหรือบริการท่ีคาดหวังไว� 



9   อนันตO เพ็งแสน (2560) กล�าวว�า ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนกับประสบการณOท่ีผ�านมาในอดีต เปTนความรู�สึกสองแบบของมนุษยO คือ ความรู�สึกหรือทัศนคติในทางบวก และความรู�สึกหรือทัศนคติในทางลบ ซ่ึงความรู�สึกหรือทัศนคติด�านบวกจะแสดงให�เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและความรู�สึกหรือทัศนคติด�านลบแสดงให�เห็นสภาพความไม�พึงพอใจนั่นเอง  สุวิมล คําย�อย (2555) กล�าวว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกของบุคคลซ่ึงแสดงออกในด�านบวกหรือลบท่ีมีความสัมพันธOกับการได�รับการตอบสนองต�อสิ่งท่ีต�องการ ซ่ึงความรู�สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลได�รับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งท่ีต�องการในระดับหนึ่งและความรู�สึกดังกล�าวจะลดลงหรือไม�เกิดข้ึนหากความต�องการหรือจุดหมายนั้นไม�ได�รับการตอบสนอง  สรุปได�ว�า ความพึงพอใจคือ สิ่งท่ีเปTนไปตามความต�องการ ความพึงพอใจจึงเปTนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปTนความรู�สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณOท่ีมนุษยOเราได�รับ อาจจะมากหรือน�อยก็ได� และเปTนความรู�สึกท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเปTนไปได�ท้ังทางบวกและทางลบ แต�ถ�าเม่ือใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต�องการหรือทําให�บรรลุจุดมุ�งหมายได� ก็จะเกิดความรู�สึกทางบวกเปTนความรู�สึงท่ีพึงพอใจ แต�ในทางตรงกันข�ามถ�าสิ่งนั้นสร�างความรู�สึกผิดหวังไม�บรรลุจุดมุ�งหมาย ก็จะทําให�เกิดความรู�สึกทางลบเปTนความรู�สึกไม�พึงพอใจ   2.1.2การวัดองค%ประกอบของความพึงพอใจ  Hinshaw and Atwood (1943 อ�างถึงในเมษา เจริญโชควิทยา, วิโรจนO  เจษฎาลักษณO, 2558) ได�ให�แนวคิดว�าความพึงพอใจของผู�รับบริการเปTนความคิดเห็นของผู�รับบริการท่ีได�รับจากผู�ให�บริการจัดเปTนเกณฑOประเมินด�านผลลัพธOด�วยและเปTนระดับของความสอดคล�องระหว�างความคาดหวังของผู�รับบริการในอุดมคติกับการรับรู�ของผู�มารับบริการท่ีได�รับตามความเปTนจริงสําหรับนักวิจัยทางพฤติกรรมได�ให�ความหมายของคําว�าความพึงพอใจในบริการเปTนความรู�สึกหรือความคิดเห็นท่ีเก่ียวข�องกับทัศนคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณOท่ีผู�รับบริการเข�าไปใช�บริการในสถานท่ีให�บริการนั้นๆและประสบการณOนั้นได�เปTนไปตามความคาดหวังของผู�รับบริการมากน�อยเพียงใดข้ึนอยู�กับปcจจัยท่ีแตกต�างกันทฤษฎีความต�องของMaslow (มาสโลวO) ข้ันสมมติฐานอยู� 2 ประการ (Maslow, 1943) คือ   1. มนุษยOมีความต�องการอยู�ตลอดเวลาตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู�ความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�วก็จะไม�เปTนแรงจูงใจสาหรับพฤติกรรมนั้นอีกต�อไปความต�องการท่ียังไม�ได�รับการตอบสนองเท�านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต�อไป   2. ความต�องการของคนมีลักษณะเปTนลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูงตามลําดับความสําคัญในเม่ือความต�องการข้ันตํ่าได�รับการตอบสนองแล�วความต�องการข้ันสูงก็จะตามมามาสโลวOได�แบ�งลําดับความต�องการของมนุษยOออกเปTน 5 ลําดับดังนี้   2.1 ความต�องการทางด�านร�างกาย (Physiological Needs) ความต�องการทางด�าน



10  ร�างกายเปTนความต�องการเบ้ืองต�นเพ่ือความอยู�รอดเช�นความต�องการในเรื่องอาหารน้ําท่ีอยู�อาศัยเครื่องนุ�งห�มยารักษาโรคความต�องการพักผ�อนและความต�องการทางเพศฯลฯความต�องการทางด�านร�างกายจะมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของคนก็ต�อเม่ือความต�องการทางด�านร�างกายยังไม�ได�รับการตอบสนองเลยในด�านนี้โดยปกติแล�วองคOกรทุกแห�งมักจะตอบสนองความต�องการของแต�ละคนด�วยวิธีการทางอ�อมคือการจ�ายเงินค�าจ�าง   2.2 ความต�องการความปลอดภัยหรือความม่ันคง (Security or SafetyNeeds) ถ�าหากความต�องการทางด�านร�างกายได�รับการตอบสนองตามสมควรแล�วมนุษยOก็จะมีความต�องการในข้ันต�อไปท่ีสูงข้ึนความต�องการทางด�านความปลอดภัยหรือความม่ันคงต�างๆความต�องการทางด�านความปลอดภัยจะเปTนเรื่องเก่ียวกับการปYองกันเพ่ือให�เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต�างๆท่ีเกิดข้ึนกับร�างกายความสูญเสียทางด�านเศรษฐกิจส�วนความม่ันคงนั้นหมายถึงความต�องการความม่ันคงในการดํารงชีพเช�นความม่ังคงในหน�าท่ีการงานและสถานะทางสังคมเปTนต�น   2.3 ความต�องการทํางานด�านสังคม (Social or Belongingness Needs)ภายหลังจากท่ีได�รับการตอบสนองในสองข้ันดังกล�าวแล�วก็จะมีความต�องการสูงข้ึนคือความต�องการทางสังคมจะเริ่มเปTนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญต�อพฤติกรรมของคนความต�องการทางด�านนี้จะเปTนความต�องการเก่ียวกับการอยู�ร�วมกันและการได�รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู�สึกว�าตนเองนั้นเปTนส�วนหนึ่งของกลุ�มทางสังคมเสมอ   2.4 ความต�องการท่ีจะมีฐานะเด�นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต�องการข้ันต�อมาจะเปTนความต�องการท่ีประกอบด�วยสิ่งต�างๆดังนี้ได�แก�ความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความสามารถความรู�และความสําคัญในตัวเองรวมท้ังความต�องการท่ีจะมีฐานะเด�นเปTนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนหรือต�องการท่ีจะให�บุคคลอ่ืนยกย�องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน�าท่ีการงานการดํารงตําแหน�งท่ีสําคัญในองคOกร   2.5 ความต�องการท่ีจะได�รับความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization or Selfrealization)ลําดับข้ันตอนความต�องการท่ีสูงสุดของมนุษยOก็คือความต�องการท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝnฝcนท่ีจะได�รับผลสําเร็จในสิ่งอันสูงส�งในทัศนะของตน  ดังนั้นจึงกล�าวได�ว�าทฤษฎีของมาสโลวOชี้ให�เห็นว�ามนุษยOมีความต�องการ 5 ประการเม่ือความต�องการอย�างใดอย�างหนึ่งได�รับการตอบสนองแล�วความต�องการสิ่งอ่ืนๆก็จะเกิดข้ึนมาอีกความต�องการท้ัง 5 ข้ันจะมีความสําคัญกับบุคคลมากน�อยเพียงใดการตอบสนองตามลําดับข้ันของMaslow มีข�อสังเกตเก่ียวกับความต�องการของคนท่ีมีผลต�อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะประกอบไปด�วย 2 หลักการคือ   1. หลักการแห�งความขาดตกบกพร�อง (The Deficit Principle) ความขาดตก



11  บกพร�องในชีวิตประจําวันของคนท่ีได�รับอยู�เสมอจะทําให�ความต�องการท่ีเปTนความพอใจของคนไม�เปTนตัวจูงใจให�เกิดพฤติกรรมในด�านอ่ืนๆอีกต�อไปคนเหล�านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพท่ีตนเปTนอยู�ยอมรับและพอใจความขาดแคลนต�างๆในชีวิตโดยถือว�าเปTนเรื่องธรรมดา   2. หลักการแห�งความเจริญก�าวหน�า (The Progression Principle) กล�าวคือลําดับข้ันของความต�องการท้ัง 5 ระดับจะเปTนไปตามลาดับท่ีกําหนดไว�จากระดับตํ่าไประดับสูงกว�าและความต�องการของคนในแต�ละระดับจะเกิดข้ึนได�อีกต�อเม่ือความต�องการของระดับท่ีตํ่ากว�าได�รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล�วนั้นจะเห็นว�าความต�องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล�วไม�ได�รับการตอบสนองความรู�สึกขาดแคลนของมนุษยOทุกคนก็จะเกิดข้ึนและก็ต�องพยายามแสวงหามาให�ได�เว�นแต�จะมีอุปสรรคแล�วทําให�เกิดความท�อถอยต�ออุปสรรคนั้นตัวอย�างเช�นเม่ือคนได�รับการตอบสนองความต�องการอยู�ในระดับหนึ่งแล�วอย�างสมบูรณOก็ต�องการจะได�รับการตอบสนองความต�องการอีกในระดับสูงกว�าแต�มีข�อจากัดท่ีเปTนอุปสรรคไม�ได�รับการตอบสนองอย�างเต็มท่ีหรือไม�สําเร็จตามความต�องการสิ่งนี้จะทําให�คนเราหยุดแสวงหาท�อถอยและจะยอมรับสภาพไม�มีการด้ินรนอีกต�อไปในทิศทางตรงกันข�ามถ�าความต�องการในระดับตํ่ากว�าในแต�ละระดับได�รับการตอบสนองอย�างเต็มท่ีคนก็จะเกิดความต�องการในข้ันต�อไปอีกจนกระท่ังบรรลุถึงความต�องการระดับสูงสุดคือการได�รับความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) ทฤษฎีความพึงพอใจของShelley (1975) ซ่ึงเปTนทฤษฎีว�าด�วยความรู�สึกสองแบบของมนุษยOคือความรู�สึกในทางบวกและความรู�สึกในทางลบความรู�สึกทุกชนิดของมนุษยOจะตกอยู�ในกลุ�มความรู�สึกสองแบบนี้ความรู�สึกทางบวกคือความรู�สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล�วจะทําให�เกิดความสุขเปTนความรู�สึกท่ีแตกต�างจากความรู�สึกทางบวกอ่ืนๆกล�าวคือเปTนความรู�สึกท่ีมีระบบย�อนกลับความสุขสามารถทําให�เกิดความสุขหรือความรู�สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนอีกดังนั้นจะเห็นได�ว�าความสุขเปTนความรู�สึกท่ีสลับซับซ�อนและความสุขนี้มีผลต�อบุคคลมากกว�าความรู�สึกทางบวกอ่ืนๆ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรO, 2559) ความรู�สึกทางลบความรู�สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธOกันอย�างสลับซับซ�อนและระบบความสัมพันธOของความรู�สึกท้ังสามนี้เรียกว�าระบบความพอใจโดยความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู�สึกทางบวกมากกว�าทางลบความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรู�สึกทางบวกแบบต�างๆได�และความรู�สึกทางบวกนี้ยังเปTนตัวช�วยให�เกิดความพอใจแก�มนุษยOสิ่งท่ีทําให�เกิดความรู�สึกหรือสร�างให�เกิดความพอใจของมนุษยOได�แก�ทรัพยากร (Resource) หรือสิ่งเร�า (Stimuli) การวิเคราะหOระบบความพึงพอใจจะเปTนการศึกษาว�าทรัพยากรหรือสิ่งเร�าแบบใดเปTนท่ีต�องการท่ีจะทําให�เกิดความพอใจและความสุขแก�มนุษยOความพึงพอใจจะเกิดได�สภาพแวดล�อมทางกายภาพก็เปTนทรัพยากรของระบบความพึงพอใจอย�างหนึ่ง ดังนั้นการออกแบบสภาพแวดล�อมคือการตัดสินใจว�าควรจัดการทรัพยากรท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล�อมทางกายภาพ ท่ีมีอยู�อย�างไรให�เกิดความพึงพอใจได� ความพึงพอใจในเชิงปฏิสัมพันธOทางสังคม โดยเฉพาะในลักษณะงานท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการท่ีประกอบไปด�วยบุคคลสองฝnายคือ ฝnายแรกได�แก�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการบริการ ฝnายท่ีสอง



12  ได�แก�ผู�รับบริการการศึกษา ความพึงพอใจของผู�รับบริการนั้น Simon (1960) เห็นว�างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สามารถพิจาณาได�จากความสัมพันธOระหว�างปcจจัยนําเข�า (Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีได�รับออกมา โดยพิจารณาจากผลผลิตลบด�วยปcจจัยนําเข�า แต�ถ�าเปTนเรื่องการบริหารรัฐกิจก็ต�องบวกความพึงพอใจของผู�รับบริการด�วย (Jung, 2017)  จากท่ีกล�าวมาข�างต�น แม�ว�าจะมีผู�ให�ความหมายของคําว�า“ความพึงพอใจ”ต�างกันไป แต�สรุปได�ร�วมกันว�า ความพึงพอใจเปTนความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในเชิงการประเมินค�าซ่ึงจะเห็นว�าแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจนี้ เก่ียวข�องสัมพันธOกับทัศนคติอย�างแยกกันไม�ออกสําหรับแนวความคิดเก่ียวกับทัศนคตินั้น ค�อนข�างจะมีผู�ศึกษากันอย�างกว�างขวาง ในองคOประกอบด�านต�างๆ ดังนี้   1. องคOประกอบด�านความรู�สึก (Affective Component) เปTนลักษณะทางความรู�สึกหรืออารมณOของบุคคลองคOประกอบทางความรู�สึกนี้มี 2 ลักษณะคือความรู�สึกทางบวกได�แก�ชอบพอใจเห็นใจและความรู�สึกทางลบ ได�แก� ไม�ชอบไม�พอใจเปTนต�น   2. องคOประกอบด�านความคิด (Cognitive Component) คือการท่ีสมองของบุคคลรับรู�และวินิจฉัยข�อมูลต�างๆท่ีได�รับเกิดความรู�ความคิดเก่ียวกับวัตถุบุคคล หรือสภาพข้ึนอยู�กับองคOประกอบทางความคิด เก่ียวข�องกับการพิจารณาท่ีมาของทัศนคติออกมาว�าถูกหรือผิดดีหรือไม�ดี   3. องคOประกอบด�านพฤติกรรม (Behavior Component) เปTนความพร�อมท่ีจะกระทําหรือพร�อมท่ีจะตอบสนองต�อท่ีมาของทัศนคติ   2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ  Millet (2012) กล�าวว�าความพึงพอใจในการให�บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถในการสร�างความพึงพอใจให�กับผู�รับบริการโดยการพิจารณาจากองคOประกอบ5ด�านดังนี้   1. การให�บริการอย�างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรมในการบริการงานของท่ีมีฐานคติท่ีว�าคนทุกคนเท�าเทียมกันดังนั้นผู�ใช�บริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกันไมมีการแบ�งแยกกีดกันในการให�บริการผู�ใช�บริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปTนปcจเจกบุคคลท่ีใช�มาตรฐานการให�บริการเดียวกัน   2. การให�บริการอย�างทันเวลา (Timely Service) หมายถึงในการบริการจะต�องมองว�าการให�บริการสาธารณะจะต�องตรงเวลาถ�าไม�มีการตรงเวลาจะนํามาซ่ึงการสร�างความไมพึงพอใจให�แก�ผู�ใช�บริการ   3. การให�บริการอย�างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึงการให�บริการสาธารณะต�องมีจํานวนการให�บริการ และสถานท่ีให�บริการอย�างเหมาะสม (The Right Quantity at the Geographical) ซ่ึงMillet เห็นว�าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถ�ามีจํานวน



13  การให�บริการท่ีไม�เพียงพอ และสถานท่ีตั้งท่ีให�บริการสร�างความไม�ยุติธรรมให�เกิดข้ึนแก�ผู�ใช�บริการ   4. การให�บริการอย�างต�อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึงการให�บริการสาธารณะท่ีเปTนไปอย�างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนOของสาธารณะเปTนหลักไม�ใช�ยึดความพอใจขององคOกรท่ีให�บริการว�าจะให�หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได�   5. การให�บริการอย�างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึงการให�บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานกล�าวอีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีทําหน�าท่ีได�มากข้ึนโดยใช�ทรัพยากรเท�าเดิม   2.1.4 ความสําคัญของความพึงพอใจ  Aday and Andersen (1975 อ�างถึงใน กมลวรรณ โปYสมบูรณO และปราณี อ�อนศร, 2558) เปTนนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรO ได�ชี้ปcจจัยท่ีเก่ียวข�องกับความพึงพอใจของผู�รับบริการว�า ความพึงพอใจเปTนความรู�สึกหรือความคิดท่ีเก่ียวข�องกับทัศนะคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณOท่ีผู�รับบริการเข�าไปในสถานท่ีให�บริการนั้นๆ และประสบการณOนั้นเปTนไปตามความคาดหวังของผู�รับบริการ ซ่ึงความพึงพอใจมาก หรือน�อย ข้ึนอยู�กับปcจจัยท่ีต�างกันซ่ึงความพึงพอใจของผู�รับบริการ แบ�งออกเปTน 5 ประเภท คือ   1. ความพึงพอใจต�อความสะดวกท่ีได�รับจากการบริการแยกออกเปTน    - การใช�เวลา รอคอยในสถานบริการ     - การได�รับความดูแลเม่ือมีความต�องการ    - ความสะดวกสบายท่ีได�รับในสถานบริการ   2. ความพึงพอใจต�อการประสานงานของการบริการ (Co-ordination)    3. ความพึงพอใจต�อข�อมูลท่ีได�รับจากการบริการ (Medical Information)    4. ความพึงพอใจต�อคุณภาพการบริการ (Quality of Care)    5. ความพึงพอใจต�อการใช�จ�าย (Out of pocket Costs)   สรุปได�ว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกหรือทัศนคติของตนต�อสิ่งของหรือบุคคล ในทางบวก จะแสดงออกมาในรูปของความรู�สึกท่ีชอบมาก ชอบน�อย พอใจมาก พอใจน�อยต�อสิ่งนั้นๆ หรือบุคคลนั้นๆ ความรู�สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือมีแรงจูงใจ และเม่ือความต�องการของบุคคลได�รับการตอบสนองสามารถลดความตึงเครียด ก�อให�เกิดความสุขใจสบายใจดังนั้น อาจกล�าวได�ว�า ความพึงพอใจของผู�ต�องขังต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม หมายถึง ความรู�สึกทางบวกจะแสดงออกมาในรูปของความพอใจมาก พอใจน�อย ต�อสิ่งเร�าต�างๆ เช�น การ ได�รับบริการด�วยความเต็มใจ อัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย�ม การได�ข�อมูลท่ีถูกต�อง สิ่งต�างๆ ท่ีเปTนไปตาม ความคาดหวัง จะแสดงออกได�จากคําพูด กริยา ท�าทาง และการเขียนข�อคิดเห็น เปTนต�น 



14   2.2 แนวคิดเก่ียวกับการฝ,กวิชาชีพให�แก.ผู�ต�องขัง  2.2.1 การฝ,กวิชาชีพให�แก.ผู�ต�องขังภายในเรือนจํา  การใช�แรงงานและการพัฒนาวิชาชีพแก�ผู�ต�องขัง หมายถึง การจัดกิจกรรมการใช�แรงงาน และฝ�กวิชาชีพแก�ผู�ต�องขัง โดยเจ�าหน�าท่ีเรือนจําและทัณฑสถานภายใต�หลักการและวิธีปฏิบัติ ซ่ึงมีบัญญัติไว�ในกฎหมายราชทัณฑOท่ีมุ�งต�อการลงโทษ การฟ��นฟูจิตใจและการพัฒนาฝ�กวิชาชีพ แก�ผู�ต�องขังตามความหมายข้ันตอนประกอบด�วยเปYาหมายหลายๆ ประการ คือ เพ่ือเปTนการลงโทษ เพ่ือปลูกฝcงนิสัยรักทํางานเพ่ือชดเชยค�าใช�จ�ายของรัฐ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดํารงไว�ซ่ึงการปกครองและรักษาระเบียบวินัยของผู�ต�องขัง ภายหลังการปลดปล�อยหรือพ�นโทษไปแล�ว ประเสริฐ เมฆมณี (2523 อ�างถึงใน พงษOศรี นวลสาร, 2550) เสนอถึงลักษณะการใช�แรงงานและการฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขังท่ีมีปรากฏอยู�ในวงการราชทัณฑOท่ัวไป ว�าลักษณะเด�นชัดอยู� 4 ประการ คือ   1. การฝ�กวิชาชีพเบ็ดเตล็ดโดยท่ัวไป   เปTนการใช�แรงงานผู�ต�องขังท่ีเก่ียวกับการรักษาความสะอาด สุขาภิบาล การบํารุง ซ�อมแซมเรือนจําและทัณฑสถาน การใช�แรงงานตามความถนัดเฉพาะตัว การใช�แรงงานเพ่ือ ประโยชนOสาธารณะนอกเรือนจําและทัณฑสถาน หรือเปTนการทํางานตามคําสั่งของเจ�าพนักงาน เรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงการจัดกิจกรรมแก�ผู�ต�องขังลักษณะนี้ มีกําหนดไว�ในมาตรา 22 และ 23 แห�ง พ.ร.บ. ราชทัณฑO พ.ศ. 2497   2. การใช�แรงงานและการฝ�กวิชาชีพในสาขาเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตวO   การใช�แรงงานและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในลักษณะนี้ กระทําได�อย�างกว�างขวางและประหยัดส�งผลดีต�อสุขภาพอนามัยและลดความแออัดยัดเยียดของผู�ต�องขังได�ส�วนหนึ่ง เช�น การนําผู�ต�องขังเพาะปลูก เลี้ยงสัตวOในพ้ืนท่ีภายนอกเรือนจําและทัณฑสถาน หรือทัณฑสถานเป�ดหรือเรือนจําชั่วคราว   3. การฝ�กวิชาชีพอุตสาหกรรมในเรือนจําทัณฑสถาน   การฝ�กวิชาชีพหลักท่ีเปTนประโยชนOต�อการประกอบอาชีพของผู�ต�องขังภายหลัง การปลดปล�อยและเปTนผลดีในด�านการเพ่ิมพูนเงินทุนฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขัง อันเกิดจากการจําหน�ายผลิตภัณฑOราชทัณฑO รวมท้ังสามารถแก�ไขปcญหาว�างงานของผู�ต�องขังท่ีถูกควบคุม อยู�ในเรือนจําได�อย�างดี เช�น การฝ�กวิชาชีพช�างไม� ช�างมุก ช�างหวาย แนวการฝ�กอาชีพด�านนี้ จะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน เนื่องจากวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ จะมีปริมาณลดลงและราคา สูงข้ึนจะมีผลกระทบต�อกิจการฝ�กอาชีพของกรมราชทัณฑO ดังนั้น จึงสมควรจะได�จัดเตรียม แผนงานการฝ�กวิชาชีพเพ่ือรับแนวการฝ�กวิชาชีพในระบบอุตสาหกรรม 



15    4. การส�งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในระบบก�าวหน�า การดําเนินในลักษณะนี้ได�กําหนดทิศทางปฏิบัติอยู� 2 ประการ    ประการแรก ได�แก� การจัดต้ังเรือนจําและทัณฑสถานเพ่ือการฝ�กวิชาชีพ โดยเฉพาะ เช�น การจัดระเบียบเรือนจําอุตสาหกรรม แบบในสหรัฐอเมริกา สวีเดน ซ่ึงมีการฝ�ก วิชาชีพช�างเหล็ก ช�างยนตO ช�างวิทยุ ซ่ึงเปTนงานทํารายได�ให�เรือนจําเปTนจํานวนมาก รวมท้ังการจัดต้ังเรือนจําชั่วคราวเคลื่อนท่ี โดยคัดเลือกผู�ต�องขังท่ีประพฤติตนดีและสนใจในการทํางานเพ่ือปลูกปnา หรือสร�างทางแก�ส�วนราชการท่ีขอมา    ประการท่ีสอง ได�แก� การส�งเสริมให�ผู�ต�องขังท่ีมีความรู�ความสามารถและสนใจ ในการฝ�กวิชาชีพได�มีโอกาสศึกษาฝ�กฝน และพัฒนางานวิชาชีพในสถาบันการศึกษา วิธีการนี้ถือปฏิบัติอย�างกว�างขวางในญ่ีปุnน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา   2.2.2 รูปแบบการใช�งานและฝ,กวิชาชีพผู�ต�องขัง  รูปแบบการใช�งานและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังท่ีเหมาะสมกับระบบราชการราชทัณฑOไทยมีอยู� 4 ระบบ ดังนี้   1. ระบบการใช�แรงงานผู�ต�องขังผลิต ผลิตภัณฑOราชทัณฑO เปTนการใช�แรงงานผู�ต�องขังท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน ท้ังในด�านการผลิตและจําหน�วยและแบ�งเงินรางวัลปcนผลแก�ผู�ต�องขังตามคุณค�าแห�งการทํางานซ่ึงมิใช�ค�าจ�าง   2. ระบบรัฐเก้ือกูล โดยรัฐส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐหรือส�วนราชการต�างๆ เปTนคําสั่ง จ�างหรือจัดซ้ือผลิตภัณฑOจากฝ�มือของผู�ต�องขังโดยตรง เช�น การทํารองเท�า หรือเครื่องแบบ ราชการทหาร ตํารวจ เปTนการช�วยประหยัดเงินงบประมาณของรัฐและเปTนผลดีในการพัฒนา ส�งเสริมฝ�กวิชาชีพและการว�างงานของผู�ต�องขังได�   3. ระบบการใช�แรงงานผู�ต�องขังทํางานโยธาและกิจกรรมสาธารณะ โดยการใช�แรงงาน ผู�ต�องขังในกิจกรรมหรือโยธา เช�น การซ�อมแซมถนน การขุดคลองระบายน้ําสาธารณะและปลูก สวนปnา   4. การใช�ระบบการใช�แรงงานผู�ต�องขังทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตวOในเรือนจําเป�ดหรือ ทัณฑOสถานเป�ดและเรือนจําชั่วคราว  ท้ัง 4 ระบบมีสภาพคล�องเหมาะสมกับการใช�แรงงานและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในระบบ ราชทัณฑOไทยมากท่ีสุด   2.2.3 การติดตามประเมินผลการใช�แรงงานและพัฒนาฝ,กวิชาชีพ  โดยการติดตามประเมินผลการใช�แรงงานและพัฒนาฝ�กวิชาชีพแก�ผู�ต�องขังในเรือนจํา และทัณฑสถาน พบว�า มีปcญหาและอุปสรรคหลายประการ คือ 



16    1. การขาดงบประมาณสนับสนุนในการฝ�กและพัฒนาฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขัง   2. สภาพความจุของเรือนจํา และทัณฑสถาน ไม�ได�สัมพันธOกับจํานวนผู�ต�องขังท่ีเพ่ิมทวีข้ึน เปTนผลให�ผู�ต�องขังอยู�ในสภาพว�างมาก หรือต�องจัดให�หมุนเวียนสับเปลี่ยนรอบเข�าฝ�กวิชาชีพ ในโรงงานตามความจําเปTน เหมาะสมแก�สภาพของจําเรือน และทัณฑสถานท่ีจะเอ้ืออํานวย   3. การจัดแผนงานใช�แรงงานหรือฝ�กอาชีพ ไม�สอดคล�องกับกิจกรรมประจําวันอ่ืนๆ ในเรือนจําและทัณฑสถานโดยเฉพาะการประสานสัมพันธOระหว�างฝnายควบคุมกับฝnายอบรมและฝ�กวิชาชีพนับเปTนอุปสรรคท่ีต�องแก�ไข   4. การขาดสภาพคล�องตัวในการจัดการหรือผลิตภัณฑOไม�ได�มาตรฐานเนื่องมาจาก ปcญหาการขาดครูฝ�กวิชาชีพ และนักบริหารงานฝ�กวิชาชีพ ตลอดจนภาวะแรงจูงใจในการทํางาน ของผู�ต�องขังตํ่า   5. ตลาดจําหน�ายผลิตภัณฑOราชทัณฑOยังอยู�ในวงแคบและจํากัด โดยเฉพาะในระดับ เรือนจําอําเภอ และจังหวัด หากไม�มีการแสดงและจําหน�ายผลิตภัณฑOราชทัณฑOซ่ึงได�ริเริ่มให�มีข้ึน เปTนครั้งแรกเม่ือป� พ.ศ. 2514 จนถึงปcจจุบัน หรือเทศกาลงานประจําต�างๆ แล�วก็จะประสบ ปcญหาในด�านตลาด   2.2.4 การใช�แรงงานและการพัฒนาวิชาชีพแก.ผู�ต�องขังอย.างมีประสิทธิภาพ  การใช�แรงงานและการพัฒนาวิชาชีพแก�ผู�ต�องขังอย�างมีประสิทธิภาพหรือพิจารณาในการ ใช�แรงงานและการพัฒนาวิชาชีพผู�ต�องขังอย�างมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด�วยปcจจัยสําคัญๆ ดังนี้   1. การปฐมนิเทศการใช�แรงงานและฝ�กอาชีพแก�ผู�ต�องขัง นับแต�วาระแรกท่ีผู�ต�องขัง ถูกส�งตัวเข�าควบคุมในเรือนจําและทัณฑสถาน จึงให�ถือว�าเปTนภารกิจสําคัญเบ้ืองต�นท่ีเจ�าพนักงานต�องแจ�งให�ผู�ต�องขังรับรู�ในกฎระเบียบ และประเภทของการใช�แรงงานหรือฝ�กวิชาชีพให�เปTนท่ีเข�าใจของผู�ต�องขังอย�างละเอียดแจ�มแจ�ง   2. การวางแผนการใช�แรงงานและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังอย�างเหมาะสม โดยจะต�อง กําหนดให�แผนงานในส�วนนี้สัมพันธOกับการจัดกิจกรรมอ่ืนๆของเรือนจําและทัณฑสถาน ท้ังนี้เพ่ือให�การใช�เวลาแห�งการควบคุมขัง และทรัพยากรบริหารของเรือนจําและทัณฑสถานเปTน อย�างประหยัดและสูญเปล�าน�อยท่ีสุด เช�น การกําหนดข้ันการผลิต การควบคุมงาน การสอนงาน ให�ประสานกับฝnายต�างๆ ท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยในเรือนจําและ ทัณฑสถาน   3. การคัดเลือกผู�ต�องขังเข�าทํางานหรือฝ�กวิชาชีพ วิธีการท่ีจะช�วยคัดเลือกผู�ต�องขัง เข�าทํางานและฝ�กวิชาชีพให�ได�ผลดีท่ีสุดและลดต�นทุนของการผลิตให�ตํ่าลงก็คือ การใช� คณะกรรมการจําแนกลักษณะผู�ต�องขัง เปTนปcจจัยในการกลั่นกรองคัดเลือกผู�ต�องขังเข�าทํางาน และฝ�กวิชาชีพประกอบหลักเกณฑOท่ีกําหนดไว�ในระเบียบว�าด�วยการจัดทํางานให�ผู�ต�องขัง ทําเฉพาะระบบการราชทัณฑOไทย ยัง



17  มิได�นําการระบบจําแนกลักษณะผู�ต�องขังมาใช�อย�างแพร�หลาย ก็อาจ กระทําได�โดยการจัดให�เรือนจําและทัณฑสถานทุกแห�งได�ดําเนินการจัดให�มีลักษณะคณะกรรมการ คัดเลือกผู�ต�องขังเข�าทํางาน ตามกฎกระทรวงข�อ 50 ซ่ึงให�ถือเกณฑOกําหนดโทษ ความแข็งแรง แห�งร�างกายสติปcญหา อุปนิสัย และฝ�มือ หรือความรู�ความชํานาญในทางเศรษฐกิจ ผลในทางอบรม และสภาพการณOแห�งเรือนจําและเรือนจําและทัณฑสถานท่ีมีผลเอ้ืออํานวยในการฝ�กอาชีพประกอบกันไปด�วย   4. การสอนงานและฝ�กวิชาชีพแก�ผู�ต�องขัง เปTนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งแก�ผู�ต�องขัง โดยตรงเพราะส�วนมากไม�มีฝ�มือในงานอาชีพหรือประกอบการอาชีพไม�เปTนหลักแหล�งหรือขาดโอกาสแห�งการทํางาน   5. การปYองกันอุปcทวเหตุและบริการสวัสดิภาพในการทํางานของผู�ต�องขัง กล�าวคือทาง เรือนจําหรือทัณฑสถานควรจัดให�มีมาตรการปYองกันเพ่ือคุ�มครองความปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยของผู�ต�องขัง จัดให�มีระเบียบการจ�ายค�าชดเชยหรือค�าทําขวัญแก�ผู�ต�องขังท่ีได�รับบาดเจ็บ หรือเจ็บปnวย เนื่องจากการปฏิบัติงานฝ�กวิชาชีพ รวมท้ังกําหนดชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสมและ มีเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ อันจําเปTนแก�การแก�ไขปรับปรุงแก�ความ ประพฤติผู�ต�องขังในเรือนจํา และทัณฑสถานประกอบกันไปด�วย   6. การจัดทําให�มีระเบียบระบบอุตสาหกรรมเรือนจํา และทัณฑสถานท่ีดี รวมท้ังการจัดเวลาตลาดท่ีเหมาะสมจะมีส�วนในการรับรองการพัฒนาฝ�มือและแรงงานของผู�ต�องขังได�ในอนาคต   7. การจัดระบบจูงใจผู�ต�องขังให�ทํางาน หมายถึง การจัดโรงงานฝ�กทํางานฝ�กวิชาชีพท่ี สะอาดเปTนระเบียบ มีระบบปYองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย แสงสว�าง การระบายอากาศ และปราศจากสิ่งรบกวน เช�น เสียงดัง ฝุnนละออง ควันหรือการสั่นสะเทือน โดยเฉพาะการใช�ศิลปะจูงใจ หรือ เร�าใจให�ผู�ต�องขังมีความสนใจในการทํางาน ตามหลักเกณฑOท่ีได�กําหนดไว�ใน พ.ร.บ. ราชทัณฑO มาตรา 20 22 ทวิ 24 25 26 และ 32 ว�าด�วยการทํางานและให�รางวัลทดแทนแก�ผู�ต�องขัง ซ่ึง ได�รับอันตรายจากการปฏิบัติหน�าท่ี ตามระเบียบการจ�ายเงินรางวัลให�ผู�ต�องขังท่ีกระทําการตาม หน�าท่ีซ่ึงต�องประสบอันตราย ลงวันท่ี 16 เมษายน 2500และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมลงวันท่ี 25 มกราคม 2522 การจ�ายรางวัลปcนผลแก�ผู�ต�องขัง ตามข�อบังคับกรมราชทัณฑOว�า ด�วยการจ�ายเงิน ผลประโยชนOเปTนรางวัลแก�ผู�ต�องขัง ตามข�อบังคับกรมราชทัณฑOว�าด�วยการจ�ายเงินผลประโยชนO เปTนรางวัลแก�ผู�ต�องขัง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2521 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2521 ตลอดจนการให� ประโยชนOตอบแทนในความประพฤติกรรมท่ีมีความอุตสาหกรรม ความก�าวหน�าในการศึกษา และการทํางานเปTนผลดี หรือทําความชอบแก�ราชการเปTนพิเศษตามความในมาตรา 32 (1) ถึง (8) ข�อบังคับระเบียบและหนังสือสั่งการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง    



18   การฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขังกรมราชทัณฑOไทยนั้น กรมทัณฑOได�เป�ดโอกาสให�ผู�ต�องขังถึง 2 กรณี คือ   1. การสมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาผู�ใหญ�ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะท่ีเรียนในหลักสูตรก็ได�รับการฝ�กวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน และมีสิทธิสามารถสมัครสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรตามสาขาอาชีพนั้น   2. จําแนกผู�ต�องขังตามหลักการจําแนกลักษณะผู�ต�องขัง เพ่ือเข�ารับการฝ�กวิชาชีพตามท่ี ผู�ต�องขังแต�ละคนถนัด หรือมีความสามารถเฉพาะตัว ซ่ึงผู�ต�องขังแต�ละคนจะได�รับผลประโยชนO เปTนเงินปcนผลตามแต�มาตรฐานของแต�ละเรือนจํา เช�น ได�ตามลักษณะของผลงานหรือตามชั้นของผู�ต�องขัง การได�รับรางวัลปcนผลนี้จะถือเปTนประโยชนOของผู�ต�องขังในท้ัง 2 กรณี  หลักสูตรการฝ�กวิชาชีพของเรือนจําโดยท่ัวไป มีดังต�อไปนี้    1.วิชาชีพช�างตัดผม    2.วิชาชีพช�างไม�    3.วิชาชีพเกษตรกรม    4.วิชาชีพช�างปูน    5.วิชาชีพช�างเชื่อมโลหะ    6.วิชาชีพช�างเย็บเสื้อผ�าสตรี    7.วิชาชีพช�างเย็บเสื้อผ�าชาย   8. วิชาชีพช�างวาดเขียน   9. วิชาชีพช�างตัดผมสตรี    10.วิชาชีพช�างเครื่องยนตO    11.วิชาชีพช�างเครื่องยนตOเล็ก    12. วิชาชีพช�างทาสี/ทาน้ํามัน    13.วิชาชีพช�างอิเล็กทรอนิกสO    14.วิชาชีพช�างทอพรม    15.วิชาชีพดนตรี (ไทย-สากล)    16.วิชาชีพช�างจักสาน   2.2.5. การเตรียมความพร�อมด�านการฝ,กวิชาชีพแก.ผู�ต�องขังก.อนพ�นโทษ  กรมราชทัณฑO (2545 อ�างถึงใน พงษOศรี นวลสาร, 2550) การฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังก�อนพ�นโทษมีหลักสูตรในการฝ�กวิชาชีพ 2 หลักสูตรด�วยกัน คือ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร ระยะยาว เรือนจํา/ทัณฑOสถานได�กําหนดมาตรฐาน คุณสมบัติของผู�ท่ีจะเข�ารับการฝ�กวิชาชีพ จาก ความสมัครใจแตกต�าง



19  กันออกไป แล�วแต�มาตรฐานของแต�ละเรือนจํา/ทัณฑสถานซ่ึงในการ คัดเลือกผู�ต�องขังเข�ารับการฝ�กวิชาชีพ ได�มีคณะกรรมการจําแนกลักษณะผู�ต�องขังให�ตรงตามต�องการและความถนัดของผู�ต�องขังเพ่ือประโยชนOสูงสุดในการใช�ทรัพยากร ผู�ต�องท่ีเข�ารับการฝ�กวิชาชีพในระยะสั้นมีคุณสมบัติ คือ    1. เหลือโทษจําคุกไม�เกิน 5 ป�    2. มีร�างกายแข็งแรง    3. มีความประสงคOจะเข�ารับการฝ�กวิชาชีพ   ส�วนใหญ�จะเข�ารับการฝ�กวิชาชีพ โครงการต�างๆ สําหรับ ผู�ต�องขังท่ีมีโทษเหลือกว�า 5 ป� คณะกรรมการจะคัดเลือกเข�ารับการฝ�กวิชาชีพในโรงงานฝ�กวิชา ต�างๆท่ีแต�ละเรือนจําทัณฑสถานได�จัดต้ังข้ึนตามความเหมาะสม  แผนทิศทางกรมราชทัณฑOฉบับท่ี (พ.ศ. 2546 - 2550) เป�ดเรือนจําสู�สังคมตามเปYาหมายหลักผู�ต�องขังได�รับการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ และพฤติกรรมโดยกรมราชทัณฑO ได�กําหนดให�เรือนจําทัณฑOสถานจัดดําเนินการฝ�กอบรมวิชาชีพให�แก�ผู�ต�องขังก�อนปล�อยตัวทุกราย โดยการฝ�กอบรมวิชาชีพระยะสั้นและระยะยาวให�กับผู�ต�องขังได�เลือกเรียนและฝ�กปฏิบัติ ตามความสนใจ และตามถนัดซ่ึงแต�ละหลักสูตรเม่ือเรียนจบแล�ว สามารถนําไปใช�ชีวิตประจําวัน และนําไปประกอบอาชีพอิสระเลี้ยงตนเองและครอบครัวได� และให�เปTนไปตามนโยบายเน�นหนักของกรมทัณฑOในงบประมาณ พ.ศ.  2550 ในข�อ 4 ว�าด�วยการพัฒนาประสิทธิภาพการแก�ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขัง เพ่ือมุ�งพัฒนาให�งานราชทัณฑOเปTนงานซ�อมหรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมของผู�กระทําผิด โดยให�เรือนจํา/ทัณฑOสถานเปTนแหล�งพัฒนาจิตใจ และฟ��นฟูพฤติกรรมท่ีบกพร�องของผู�ต�องขังด�วยการฝ�กวิชาชีพ การให�การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมจรรยา การให�การสงเคราะหO และสวัสดิการ การจัดให�ทํางานสาธารณะและงานบริการสังคม รวมท้ังโปรแกรมแก�ไขผู�ต�องขังด�านต�างๆ ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู�กระทําผิดได�อย�างแท�จริงและยั่งยืน สร�างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลให�อัตรา การกระทําผิดซซํ้าลดลง   กลยุทธOสําคัญท่ีจะทําให�การเตรียมความพร�อมให�แก�ผู�ต�องขังสามารถบรรลุถึงเปYาหมายได� หรือ การให�การศึกษาและการฝ�กวิชาชีพ ของแต�ละเรือนจํา/ทัณฑสถาน โดยให�กรมราชทัณฑO สั่งการให�เรือนจําและทัณฑสถานจัด ทําแผนปฏิบัติการข้ึนภายใต�ยุทธศาสตรO และแนวทาง การดําเนินงานสําคัญกรมราชทัณฑO 3 ด�าน   1. เปลี่ยนภาระให�เปTนพลัง    2. รวมพลังแก�ไขปcญหายาเสพติดให�ได�ผลอย�างยั่งยืน    3. เสริมสร�างสมรรถนะ ในการบริหารทุกองคOกรด�วยระบบการบริหารกิจการบ�านบ�านเมืองท่ีดี 



20   สรุปได�ว�า การฝ�กวิชาชีพให�แก�ผู�ต�องขังเปTนภารกิจของกรมราชทัณฑOในการพัฒนาผู�ต�องขังให�เปTนคนดีมีฝ�มือ เพ่ือว�าเม่ือพ�นโทษออกไปแล�วจะได�มีงานทํา มีรายได�ซ่ึงมีผลต�อการแก�ไขปcญหาสังคมและเปTนการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นบทบาทของเรือนจําในปcจจุบันจึงมีความสําคัญในการจัดการฝ�กวิชาชีพเปTนอย�างมาก เพราะสังคมคาดหวังให�กรมราชทัณฑOเปTนส�วนหนึ่งในการแก�ไขปcญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน โดยผู�ท่ีถูกจําคุกไปแล�ว เม่ือพ�นโทษออกมาเปTนคนดีมีงานมีการทําไม�กลับไป     ก�ออาชญากรรมอีก และส�วนหนึ่งตัวผู�ต�องขังเองก็มีความคาดหวังในการฝ�กวิชาชีพ อาทิ การมีรายได�ระหว�างการฝ�กวิชาชีพ การมีความรู�ติดตัวสามารถท่ีจะนําไปประกอบอาชีพได�ภายหลังพ�นโทษ การมีสังคม และการเปTนท่ียอมรับของคนในสังคม ในความสามารถของตนเองความต�องการและความคาดหวังเหล�านี้เปTนการเสริมสร�างแรงจูงใจการฝ�กวิชาชีพในปcจจุบัน และเปTนเหตุผลในการเลือกฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขังภายในเรือนจํา และทัณฑสถาน  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการกระทําผิดของผู�ต�องขัง    2.3.1 การกระทําผิด  แสวง บุญเฉลิมวิภาส (2539 อ�างถึงใน อรอุมา วชิรประดิษฐพร, 2555) ได�กล�าวว�า ตามหลักกฎหมายอาญาการกระทํา คือ การเคลื่อนไหวหรือไม�เคลื่อนไหวร�างกายภายใต�บังคับของจิตใจ ซ่ึงเรียกว�าโดยรู�สํานึก และในความหมายของกฎหมาย การกระทําจึงมิได�หมายเฉพาะการเคลื่อนไหวร�างกายหรือไม�เคลื่อนไหวร�างกายเท�านั้น แต�ยังหมายรวมถึงการเคลื่อนไหวหรือไม�เคลื่อนไหวร�างกายจะต�องเปTนไปตามการบังคับของจิตใจด�วย ดังนั้นการเคลื่อนไหวร�างกายของคนละเมอ คนถูกสะกดจิต หรืออาการกระตุกท่ีเกิดจากการสั่งการของไขสันหลัง ท่ีเรียกว�า Reflex Action หรืออาการโรคลมชัก หรือเคลื่อนไหวร�างกายของทารกย�อมไม�ถือว�าเปTนการกระทําในความหมายของกฎหมาย และหากพิจารณาข้ันตอนของการกระทํา จะประกอบไปด�วย 1) มีความคิดท่ีจะกระทํา 2) มีการตกลงในท่ีจะกระทําตามท่ีคิดไว� 3) ต�องได�กระทําไปตามท่ีตกลงใจนั้น  2.3.2 ประเภทของการกระทํา  1. การกระทําในเชิงบวก เปTนการกระทําท่ีแสดงออกภายนอกโดยการเคลื่อนไหวร�างกายภายใต�บังคับของจิตใจ ซ่ึงอาจจะกระทําเองหรือโดยผ�านผู�อ่ืน อาจเกิดข้ึนได� 2 กรณี ได�แก�    1) การกระทําโดยตรงเปTนการกระทําของบุคคลนั้นเอง เช�น การยิงป�น ใช�มีดแทง เปTนต�น โดยมีการคิด ตกลงใจ และได�กระทําการตามท่ีคิดและตกลงใจนั้น นอกจากนี้การกระทําโดยตรงผู�กระทําอาจจะไม�ได�กระทําการในทุกข้ันตอน แต�อาจอาศัยบุคคลอ่ืนเพ่ือให�บรรลุถึงความต�องการนั้นก็ได� โดยบุคคลนั้นขาดความคิดตกลงใจท่ีจะกระทําการนั้น เช�น การสะกดจิตผู�อ่ืน การใช�กําลังข�มขู� ผู�อ่ืน เปTนต�น  



21    2) การกระทําโดยอ�อม ซ่ึงในบางกรณีผู�กระทําอาจจะไม�ได�กระทําผิดเอง แต�ได�ใช�บุคคลอ่ืนท่ีไม�ต�องรับผิดชอบทางอาญาเปTนเครื่องมือในการกระทําความผิดแทน เช�น ใช�เด็กท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ กระทําในลักษณะของการทําให�บุคคลนั้นสําคัญผิดในข�อเท็จจริง  2. การกระทําในเชิงลบ เปTนการกระทําโดยไม�เคลื่อนไหวร�างกายสามารถแบ�งออกได�เปTน 2 กรณี ได�แก�    1) การกระทําโดยการงดเว�น โดยพิจารณาจาก     1.1) การท่ีบุคคล นั้นมีหน�าท่ี     1.2) เปTนหน�าท่ี ซ่ึงจะต�องกระทําเพ่ือปYองกันไม�ให�เกิดผลนั้นข้ึน    ซ่ึงการพิจารณาจะต�องให�เปTนไปตามหลักเกณฑOท้ังสองนี้ โดยในจะต�องพิจารณาว�าบุคคลนั้นมีหน�าท่ีในกรณีนั้นๆ หรือไม� ซ่ึงหน�าท่ีดังกล�าวนี้มิได�จํากัดอยู�เฉพาะหน�าท่ีตามกฎหมาย แต�เปTนหน�าท่ีท่ีกระทําเพ่ือปYองกันผลตามวิสัยและพฤติการณOท่ีผู�นั้นมีความสัมพันธOในกรณีอ่ืนด�วย    2) การกระทําโดยละเว�น เปTนการกระทําในเชิงลบ คือ เปTนการกระทําโดยไม�เคลื่อนไหวร�างกายอีกกรณีหนึ่ง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีกฎหมายบัญญัติให�บุคคลต�องกระทําการบางอย�างตามท่ีกฎหมายกําหนด หากไม�กระทําการย�อมถือว�าเปTนความผิด  สรุป พฤติกรรมการกระทําผิด หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีแสดงออกใน ลักษณะเคลื่อนไหวร�างกายและไม�เคลื่อนไหวร�างกาย โดยมีความคิดท่ีจะกระทํามีการตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิดไว�และต�องได�กระทําไปตามท่ีตกลงใจนั้น อันส�งผลกระทบต�อความสงบเรียบร�อยต�อประชาชนและสังคม ซ่ึงขัดต�อบรรทัดฐานและกฎหมายของสังคมนั้นๆ  2.3.3 สาเหตุของอาชญากรรม  ประธาน วัฒนวาณิชยO (2546 อ�างถึงใน ตะวันฉาย มิตรประชา, 2557) ได�กล�าวว�า การอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมหรือการกระทําผิด มีการอธิบายแบ�งออกเปTน 3 รูปแบบ ดังนี้  1) การอธิบายสาเหตุแห�งอาชญากรรมทางด�านบุคคล ประกอบไปด�วยทฤษฎีต�างๆ ท่ีนํามาใช�อธิบายจํานวนมาก โดยท่ัวไปทฤษฎีต�างๆ เหล�านี้เกิดจากแนวคิดว�าอาชญากรรมและผู�กระทําผิดเปTนผู�ท่ีมีความผิดปกติทางร�างกายและจิตใจ โดยมีการศึกษาท่ีสนับสนุนการอธิบาย ทางด�านนี้ ตัวอย�างเช�น การศึกษาของลอมโบรโซ เปTนการศึกษาลักษณะของอาชญากรและความต�อยทางกรรมพันธุO โดยได�รับการ ถ�ายทอดจากบรรพบุรุษรุ�นก�อนๆ โดย ลอมโบรโซ เชื่อว�าสิ่งแวดล�อมท่ีไม�เหมาะสมกับอิทธิพลของพันธุกรรมจะเปTนปcจจัยท่ีทําให�บุคคลก�ออาชญากรรมหรือกระทําผิด  2) ทฤษฎีจิตเวช เปTนการอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมหรือการกระทําผิดท่ีอาศัยแนวทางการศึกษาท่ีว�าบุคคลมีบุคลิกภาพพิเศษของตนเอง  3) การอธิบายสาเหตุแห�งอาชญากรรมทางด�านสังคม โดยมีการศึกษาและอธิบาย สาเหตุของ



22  อาชญากรรมแบ�งออกเปTน 2 แนวทาง คือ    3.1) โครงสร�างทางสังคม จะพิจารณาความสัมพันธO ระหว�างอาชญากรรมกับโครงสร�างหรือองคOกรทางสังคมและอาชญากรรมมีความสัมพันธOกับระบบของสังคมอย�างไร และเม่ือโครงสร�างของสังคมเปลี่ยนไปอาชญากรรมย�อมเปลี่ยนแปลงไปด�วย    3.2) กระบวนการของสังคมจะพิจารณาด�านกระบวนการของสังคม ซ่ึงบุคคลมีแนวโน�มในการประกอบอาชญากรรมมากกว�าการเปTนผู�เคารพหรือปฏิบัติตามกฎหมาย   จากแนวทางนี้ก็ประกอบไปด�วยทฤษฎีท่ีนํามาอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมท่ีแตกต�างกัน ดังนี้  1) ทฤษฎีโครงสร�างทางสังคม เช�น ทฤษฎีโครงสร�างทางสังคมและการได�กฎเกณฑO เน�นถึงแนวคิดเรื่อง Anomie ซ่ึงบุคคลท่ีนําเสนอแนวคิดนี้ เช�น Durkeim (1917) โดยได�ให� ความหมายของ Anomie ว�าหมายถึง การท่ีสังคมสลับซับซ�อนมากข้ึนจะทําให�ความสัมพันธOของบุคคลในสังคมไม�ม่ันคง กล�าวคือสภาวะท่ีเปTน Anomie หมายถึง การไม�สามารถปรับตัวของบุคคลได�เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความเปTนป�กแผ�นข้ึนอย�างรวดเร็วจากความเปTนป�กแผ�นท่ีเปTนเอกภาพไปสู�ความเปTนป�กแผ�นท่ีสลับซับซ�อน จึงส�งทําให�เกิดภาวะ Znomie ข้ึนในท่ีสุด  2) ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม เช�น ทฤษฎีผลต�างของการสมาคม (Differential Association) ของ Edwin H. Sutherland ได�อธิบายว�า พฤติกรรมทางอาญาเปTนผลต�างของการสมาคม โดยมีสมมติฐานว�าการกระทําผิดเกิดข้ึนเม่ือสถานการณOเหมาะสมตามความคิด ของผู�กระทําผิดเอง และสถานการณOท่ีอาจทําให�บุคคลบางคนมีความโน�มเอียงท่ีจะประกอบอาชญากรรมจะเกิดจากประสบการณOในอดีตของบุคคลนั้นด�วย  วิเชียร สมจิตร (2542 ตะวันฉาย มิตรประชา, 2557) ได�กล�าวว�า ได�ศึกษาสาเหตุ พฤติกรรม ไว�ดังนี้  1) พิจารณาสาเหตุในแง�ตัวบุคคล มองว�าอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นส�วนหนึ่งมาจากความโน�มเอียงในการกระทําผิดท่ีถูกกําหนดโดยบุคลิกภาพของบุคคลท่ีแตกต�างกันออกไป เช�น ความผิดปกติทางชีวภาพ กรรมพันธุO ความผิดปกติทางสมอง ระดับสติปcญญา ซ่ึงผลท่ีได�จากการศึกษาทางจิตวิทยา กายภาพ ตลอดถึงความไม�สามารถของบุคคลท่ีไม�สามารถปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อม และแรงผลักดันของบุคคลท่ีจะตกลงใจประกอบอาชญากรรม ซ่ึงเปTนผลจากการศึกษาด�านสังคมวิทยา  2) พิจาณาสาเหตุในแง�ของกลุ�มบุคคล มองว�าสาเหตุของอาชญากรรมส�วนหนึ่งเกิดจากการขาดความสามารถท่ีจะต�อต�านความกดดันในการกระทําซ่ึงถูกกําหนดโดยบทบาทของ กลุ�ม เช�น การเลียนแบบความสัมพันธOกับบุคคลต�างๆ ในแง�ของการเรียนรู�ซ่ึงเปTนผลท่ีได�จากการศึกษา  3) พิจารณาสาเหตุในแง�ของระบบสังคม มองว�าการเกิดอาชญากรรมย�อมเก่ียวข�องและข้ึนอยู�กับสภาพการณOต�างๆ ทางสภาพแวดล�อมทางวัฒนธรรม สถานภาพ และชนชั้นทางสังคมท่ีเปTนเครื่อง



23  กําหนดความโน�มเอียงในการกระทําผิด ซ่ึงเปTนผลท่ีได�จากการศึกษาทาง สังคมและวัฒนธรรม  จะเห็นได�ว�ามีหลายสาเหตุท่ีส�งผลกระทบต�อการก�ออาชญากรรม แต�อาจกล�าวได�ว�า สาเหตุทางสิ่งแวดล�อมเปTนสาเหตุท่ีสําคัญและมีผลกระทบมากท่ีสุด เนื่องจากอิทธิพลของ สิ่งแวดล�อมต�างๆ จะส�งผลกระทบต�อพฤติกรรมมนุษยOท้ังในด�านบวกและด�านลบโดยจะเข�าไปอยู�ภายในจิตสํานึกของบุคคล ทําให�เปลี่ยนลักษณะแนวคิดสภาพจิตใจ อารมณO และนําไปสู�แนวโน�มการประกอบอาชญากรรม  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง อําพร สครรัมยO (2557) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว�า ระดับความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจํา จังหวัดตราด ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด โดยด�านท่ีมีความคิดเห็นเปTนอันดับแรก คือ ด�านความน�าเชื่อถือไว�วางใจในบริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด�านความเข�าใจเห็นอก เห็นใจผู�รับบริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านการให�ความม่ันใจแก�ผู�รับบริการ ด�านความเปTนรูปธรรม ของการบริการ อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ และด�านการตอบสนองต�อผู�รับบริการ อยู�ในระดับมาก ญาติผู�ต�องขังมีความคิดเห็นเปTนอันดับสุดท�าย ส�วนปcจจัยด�านข�อมูลท่ัวไปท่ีนํามาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด ได�แก� เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และช�วงเวลาในการรับบริการ พบว�า ญาติผู�ต�องขังท่ีมีเพศ และช�วงเวลาในการรับ บริการต�างกัน มีความคิดเห็นต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด ไม�แตกต�างกัน ส�วนญาติ ผู�ต�องขังท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อคุณภาพการบริการเรือนจํา จังหวัดตราด แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ชัยสิทธิ์  สุขประเสริฐ (2554) ได�ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขัง ต�อการให�บริการเยี่ยมเยียน หรือติดต�อผู�ต�องขัง ศึกษาเฉพาะเรือนจํากลางชลบุรี มีวัตถุประสงคOเพ่ือ  1) ศึกษาความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อผู�ต�องขังของเรือนจํา กลางชลบุรี 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการการเยี่ยมเยียนหรือ ติดต�อผู�ต�องขังของเรือนจํากลางชลบุรี จําแนกตามปcจจัยส�วนบุคคล 3) แสวงหาข�อมูลในการเสนอแนะปรับปรุง และพัฒนาการให�บริการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อผู�ต�องขังเรือนจํากลางชลบุรี ประชากร ได�แก� ญาติท่ีมาเยี่ยมเยียน หรือติดต�อผู�ต�องขังระหว�างเดือนกุมภาพันธOถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 910 คน กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 278 คน การศึกษาครั้งนี้ใช�แบบสอบถามเปTน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�วิธีการสุ�มแบบบังเอิญ สถิติท่ีใช�วิเคราะหOข�อมูล ได�แก� ความถ่ี ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหOความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว�า 1) ญาติ



24  ผู�ต�องขังมีความพึงพอใจต�อการให�บริการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อผู�ต�องขัง ของเรือนจํากลางชลบุรีในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปTนรายด�านพบว�ามีความพึงพอใจในด�านกฎระเบียบในการบริการ และค�านการรักษาความปลอดภัยมาก 2) ญาติผู�ต�องขังท่ีมี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต�างกันมีความพึงพอใจต�อการการให�บริการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อผู�ต�องขังแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อรรถพร อรรถวิชัย (2553) ได�ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู�ปกครองท่ีมีต�อ การให�บริการของสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ�างทอง มีวัตถุประสงคOเพ่ือ 1) ศึกษาปcจจัยพ้ืนฐานของผู�ปกครองท่ีมาใช�บริการของสถานพินิจฯ 2) ศึกษาพฤติกรรมการขอรับบริการของผู�ปกครองท่ีมีต�อการให�บริการของสถานพินิจฯ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู�ปกครองต�อการให�บริการของสถานพินิจฯ จําแนกตามปcจจัยพ้ืนฐานและพฤติกรรมการขอรับบริการ กลุ�มตัวอย�าง คือผู�ปกครองท่ีมาติดต�อขอรับบริการท่ีสถานพินิจฯ จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช�คือแบบสอบถาม สถิติวิเคราะหOข�อมูล ได�แก� ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน ค�าที และค�าเอฟ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ผลการวิจัยพบว�า ผู�ปกครอง ส�วนใหญ�เปTนเพศหญิง อายุ 31-40 ป� ระดับการศึกษา คือมัธยมศึกษา อาชีพพนักงานบริษัท รับจ�าง ท่ัวไป มีรายได�เฉลี่ยต�อเดือน 10,000-20,000 บาท สถานภาพสมรส และมีความเก่ียวข�องกับเด็กและเยาวชน โดยเปTนบิดา-มารดา ผู�ปกครอง เรื่องท่ีผู�ปกครองมาขอรับบริการมากท่ีสุด คือเรื่องการขอ ปล�อยตัวชั่วคราว (ประกัน) เด็กและเยาวชนในเวลาราชการ ช�วงเวลาท่ีผู�ปกครองขอรับบริการ ส�วนใหญ�คือ เวลา 08.31-12.00 นาฬิกา และเวลา 12.01-16.30 นาฬิกา โดยมาขอรับบริการ 1-2 ครั้ง ต�อเดือน ประเภทหลักทรัพยOท่ีใช�ในการประกันตัว คือ เงินสด วัตถุประสงคOในการเบิกถอนเงิน ผู�เยาวO คือ เปTนค�าการศึกษา และเหตุผลท่ีขอถอนประกันเด็กและเยาวชนคืออัยการฯ สั่งฟYอง และผู�ปกครองมีระดับความพึงพอใจต�อการให�บริการของสถานพินิจฯ โดยรวมทุกด�านอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ ด�านการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ด�านคุณภาพการให�บริการ ด�านอาคารสถานท่ี และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ผู�ปกครองมีเพศ ต�างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมีต�อการให�บริการ ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ แตกต�างกัน และผู�ปกครองท่ีมีเรื่องท่ีมาขอรับบริการต�างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมีต�อการให�บริการด�านคุณภาพการให�บริการแตกต�างกัน รุ�งกรานตO ดํานาค (2552) ได�ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว�า  1) การจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงโดยภาพรวม อยู�ในระดับสูง เม่ือ พิจารณาเปTนรายด�านพบว�า อยู�ในระดับสูงทุกด�าน ได�แก� ค�านครูผู�สอน ด�านหลักสูตร ด�านการวัดและ ประเมินผล ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2) เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง จําแนกตามอายุ



25  พบว�า โดยรวมไม�แตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเปTนรายด�านพบว�าการจัดการเรียนการสอนด�านหลักสูตร ด�านการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ด�านสื่อการเรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผล และด�านครูผู�สอน ไม� แตกต�างกัน  3) เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง จําแนกตามระดับ การศึกษา พบว�า โดยรวมไม�แตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเปTนรายด�าน พบว�าการจัดการเรียนการสอน ด�าน หลักสูตร ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ค�านสื่อการเรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นไม�แตกต�างกัน ส�วนด�านครูผู�สอนแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รังสิพร จันทรOสมวงษO ( 2552) ได�ศึกษาแรงจูงใจและความคาดหวังท่ีมีต�อการฝ�ก วิชาชีพผู�ต�องขังเรือนจําพิเศษธนบุรี พบว�าเหตุผลในการเข�ารับฝ�กวิชาชีพ คือผู�ต�องขังต�องการนํา ความรู�ท่ีได�รับนําไปประกอบอาชีพภายหลังพ�นโทษ และมีความสนใจทางด�านสาขาช�างยนตOส�วนใหญ�ต�องการสร�างประสบการณOท่ีดีในการเพ่ิมพูนความรู�ให�กับตนเองระหว�างถูกจําคุกใน ระดับมากท่ีสุด ด�านความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ�กวิชาชีพมีความคาดหวังได�รับวันลดโทษ การมีอาชีพภายหลังพ�นโทษ การรับรองจากหน�วยงานภาครัฐและเอกชน ทางเลือกสาขาวิชาชีพท่ี มากข้ึน ประกาศนียบัตร และต�องการให�เรือนจําประสานกับหน�วยงานภาคเอกชนในการจัดหางาน ในระดับมากท่ีสุด พงษOศรี นวลสาร (2550) ได�ศึกษาทัศนะของเจ�าหน�าท่ีราชทัณฑOท่ีมีต�อการเตรียม ความพร�อมด�านการฝ�กวิชาชีพให�แก�ผู�ต�องขังก�อนพ�นโทษ ศึกษากรณีเจ�าหน�าท่ีราชทัณฑOท่ีปฏิบัติ หน�าท่ีเก่ียวกับการฝ�กวิชาชีพให�แก�ผู�ต�องขังในกลุ�มเรือนจําและทัณฑสถานลาดยาว ซ่ึงประกอบไป ด�วย 2เรือนจํา 2 ทัณฑสถาน ได�แก� เรือนจํากลางคลองเปรม เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง พบว�าเจ�าหน�าท่ีท่ีเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการฝ�ก วิชาชีพผู�ต�องขังในกลุ�มเรือนจําและทัณฑสถานลาดยาว ส�วนใหญ�เปTนเพศชาย อายุระหว�าง36-45 ป� มีอายุราชการ มีอายุราชการต้ังแต� 21 ป� ข้ึนไป มีประสบการณOในการปฏิบัติหน�าท่ีฝ�กวิชาชีพ ให�แก� ผู�ต�องขัง ต้ังแต� 3 ป� ข้ึนไป อยู�ในตําแหน�งระดับ 5-6 ปฏิบัติงานควบคุมและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังเฉลี่ย 5- 50 คน ต�อเจ�าหน�าท่ี 1 คนในปcจจุบัน มีความคิดเห็น เห็นด�วยอย�างยิ่งว�าการฝ�กวิชาชีพเปTนสิ่งท่ีมี ประโยชนOสําหรับตัวผู�ต�องขัง และมีประโยชนOต�อหน�วยงาน ฉะนั้นผู�ต�องขังก�อนพ�นโทษทุกคน ควรจะต�องเข�ารับการฝ�กวิชาชีพ มนตรี พลประสิทธิ์ (2542) ได�วิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู�ต�องขังและเจ�าหน�าท่ีในการฝ�กอบรม วิชาชีพช�างไม�ในทัณฑสถานวัยหนุ�มกลาง  ด�านเทคนิคการสอน ผู�ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว�าการใช�เทคนิควิธีสอนแบบบรรยายมากท่ีสุดรองลงมาใช�วิธีการสอนแบบสาธิต เนื่องจากการฝ�กวิชาชีพใน ทัณฑสถานวัยหนุ�มกลาง  ใช�วิธีการเรียนการสอนแบบกลุ�ม การเรียนเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนเกิดการปcญหาในการแก�ปcญหาต�างๆ  



บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนโดยมีวิธีการดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 3.4 การวิเคราะห6ข�อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผู�ต�องขังในเรือนจําอําเภอแม�สะเรียงจํานวน300 คน (เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง, 2562) กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได�แก� ผู�ต�องขังในเรือนจําอําเภอแม�สะเรียงจํานวน 300 คน กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยการโดยใช�สูตรของTaro Yamane (1973อ�างอิงในธานินทร6 ศิลปIจารุ, 2555, หน�า112) กําหนดความเชื่อม่ัน 95% ได�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 171 คน      n =     เม่ือ   n = ขนาดตัวอย�าง    N = ขนาดประชากร    e = สัดส�วนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมให!เกิดข้ึนได!5%  แทนค�า   N =           =                      171                     N            1 + N(e)2  300        1 + 300(0.05)2  



27  ได!ขนาดตัวอย�างอย�างน!อย 171 คน จึงจะสามารถประมาณค�าร!อยละโดยมีความผิดพลาดไม�เกินร!อยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันร!อยละ 95  3.2 เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล การวิจัยครั้งนี้เปMนการศึกษาวิจัยท่ีเน�นการดําเนินงานเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได�แก� แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ซ่ึงผู�ศึกษาสร�างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต�าง ๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และสอดคล�องตามวัตถุประสงค6 รวมท้ังกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด�วย ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�กรอกแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ข�อมูลความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม ประกอบไปด�วย ด�านหลักสูตรและเนื้อหา ด�านกระบวนการและข้ันตอน ด�านคุณภาพ และด�านวิทยากร  ประกอบไปด�วยคําถามเก่ียวกับด�านหลักสูตรและเนื้อหา ด�านกระบวนการและข้ันตอน ด�านคุณภาพ และด�านวิทยากร โดยใช�แบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้    คะแนน 4.21-5.00  หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด    คะแนน 3.41-4.20  หมายถึงพึงพอใจมาก    คะแนน 2.61-3.40  หมายถึงเฉยๆ    คะแนน 1.81-2.60  หมายถึงไม�พึงพอใจ  คะแนน 1.00-1.80  หมายถึงไม�พึงพอใจอย�างยิ่ง  ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือวิจัย การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปMนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ6โดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ6ตามลําดับดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย6ท่ีปรึกษา กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ - สร�างเครื่องมือในการวิจัย - เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย6ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ 



28  - นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท6ท่ีกําหนดไว� โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�าIOC ต้ังแต�.67–1.00 - นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน แล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด�วยวิธีการหาค�าสูตร ครอนบาช แอลฟา เท�ากับ 0.847 - นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย6ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ6และจัดพิมพ6แบบสอบถามฉบับสมบูรณ6เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป 3.3 การเก็บรวบรวมข%อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดยเก็บข�อมูลจากแบบสอบถาม ได�ทําการสอบถามกลุ�มตัวอย�างจากผู�ต�องขังในเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จํานวน 171คน โดยใช�วิธีการแจกแบบสอบถามเปMนเครื่องมือ และผู�วิจัยทําการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอความอนุเคราะห6ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลตรวจสอบความสมบูรณ6ของคําตอบจัดหมวดหมู�ของข�อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห6ต�อไป 3.4 การวิเคราะห-ข%อมูล การวิจัยครั้งนี้เปMนการเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห6ข�อมูลในการศึกษาครั้งนี้คณะผู�วิจัยทําการวิเคราะห6ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป  



29  สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห-ข%อมูล 1. การวิเคราะห6สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  สถิติพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิเคราะห6ข�อมูลประกอบด�วยค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ืออธิบายข�อมูลในส�วนข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามวิเคราะห6โดยการแจกแจงความถ่ีและร�อยละและการความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยใช�ค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 2. การวิเคราะห6สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ผู�วิจัยได�ใช�สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห6เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส�งผลต�อกันระหว�างตัวแปรอิสระ ได�แก�      1) ปvจจัยส�วนบุคคลกับตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนและเพ่ือทดสอบถึงความแตกต�างท่ีตัวแปรอิสระดังกล�าวแต�ละตัวมีต�อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติท่ีใช�คือ การวิเคราะห6 T-test การวิเคราะห6ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานจะทําการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05     



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีผลการวิเคราะห*ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค*ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห*ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห*ข�อมูลตามลําดับดังนี้ สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห*ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ*ท่ีใช�ในการแปลผล ดังนี้ F แทน ความถ่ี X  แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด N แทน จํานวนประชากรในกลุ�มตัวอย�าง S.D. แทน ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง(Standard Deviation) T แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจากt-test F แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจากF-test ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ตอนท่ี 1 วิเคราะห*ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 วิเคราะห*ระดับความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ตอนท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามปOจจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล         



31  ตอนท่ี 1 วิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  ตารางท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของกลุ(มตัวอย(าง ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ เพศ   ชาย 103 60.2 หญิง 68 39.8 รวม 171 100.0 อายุ   20 – 30 ปW 36 21.1 31 – 40  ปW 69 40.4 41 – 50 ปW 40 23.4 51 – 60 ปW 26 15.2 รวม 171 100.0 ระดับการศึกษา   ตํ่ากว�าปริญญาตรี 142 83.0 ปริญญาตรี 29 17.0 รวม 171 100.0 อาชีพก�อนรับโทษ   ว�างงาน 104 60.8 เจ�าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 29 17.0 พนักงานบริษัทเอกชน 36 21.1 ข�าราชการ 1 .6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 .6 รวม 171 100.0 ระยะเวลากําหนดโทษ 1 – 5 ปW 24 14.0 6 – 10 ปW 53 31.0 11 – 15 ปW 61 35.7 16 – 20 ปW 33 19.3 รวม 171 100.0 



32   ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป\นเพศชาย จํานวน 103 คน คิดเป\นร�อยละ 60.2 ส�วนใหญ�มีอายุ 31 – 40  ปW จํานวน 69 คน คิดเป\นร�อยละ 40.4 มีการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี จํานวน 142 คน คิดเป\นร�อยละ 83.0 โดยเป\นคนว�างงาน ก�อนรับโทษ และมีระยะเวลาในการรับโทษ 11 - 15 ปW จํานวน 61 คน คิดเป\นร�อยละ 35.7   ตอนท่ี 2 วิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต(อโครงการฝ1กอาชีพช(างตัดผมเรือนจําอําเภอแม(สะเรียง จังหวัดแม(ฮ(องสอน   ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ความพึงพอใจของผู�ต�องขัง X  SD ระดับ 1. ด�านหลักสูตรและเนื้อหา 3.67 .37 มาก 2. ด�านกระบวนการและข้ันตอน 3.66 .76 มาก 3. ด�านคุณภาพ 3.58 .43 มาก 4. ด�านวิทยากร 3.56 .46 มาก รวม 3.70 .77 มาก  จากตารางท่ี 2 พบว�า ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 3.77 ซ่ึงอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป\นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป\นอันดับแรก ได�แก� ด�านหลักสูตรและเนื้อหามีค�าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ ด�านกระบวนการและข้ันตอนมีค�าเฉลี่ย 3.66 ด�านคุณภาพมีค�าเฉลี่ย 3.58 และด�านวิทยากรมีค�าเฉลี่ย 3.56  ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านหลักสูตรและเนื้อหา ด�านหลักสูตรและเนื้อหา X  SD ระดับ 1. เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงท่ีเรียน 3.70 .85 มาก 2. เนื้อหาการสอนมีความทันสมัยทันต�อการเปลี่ยนแปลง 3.81 .84 มาก 3. เนื้อหาการสอนเหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการเรียน 3.72 .77 มาก 4. เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู�ของผู�เรียน 3.57 .79 มาก  



33  ตารางท่ี 3 (ต(อ) ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมด�านหลักสูตรและเนื้อหา ด�านหลักสูตรและเนื้อหา X  SD ระดับ 5. เนื้อหาการสอนมีประโยชน*ต�อการนําไปประกอบอาชีพ 3.61 .76 มาก 6. เนื้อหาการสอนมีการจัดลําดับความยากง�ายของเนื้อหา 3.71 .61 มาก 7. เนื้อหาการสอนตรงกับความต�องการของผู�ต�องขัง 3.75 .60 มาก 8. เนื้อหาการสอนมีความสอดคล�องกับความต�องการตลาดแรงงาน 3.54 1.01 มาก รวม 3.67 .37 มาก  ผลการศึกษา ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมด�านหลักสูตรและเนื้อหาในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 3.67 ซ่ึงอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป\นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป\นอันดับแรก ได�แก� เนื้อหาการสอนมีความทันสมัย ทันต�อการเปลี่ยนแปลงมีค�าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือ เนื้อหาการสอนตรงกับความต�องการของผู�ต�องขังมีค�าเฉลี่ย 3.75และเนื้อหาการสอนเหมาะสม และสอดคล�องกับความต�องการเรียน มีค�าเฉลี่ย 3.72  ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม ด�านกระบวนการและข้ันตอน ด�านกระบวนการและข้ันตอน X  SD ระดับ 1. มีการสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค*และเป̂าหมายของการจัดฝ�กวิชาชีพ  3.73  .94 มาก 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วมได�คิดวิเคราะห*ปฏิบัติกิจกรรม  3.77  .88  มาก 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชิญผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�รู�จากภายนอกเข�าร�วมเพ่ือส�งเสริมให�ผู�ต�องขังมีความรู�และทักษะในการนําไปปฏิบัติได�จริง 3.70 .89  มาก 4. มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช�วยให�ผู�ต�องขังเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง  3.78  .91  มาก  



34   ตารางท่ี 4 (ต(อ) ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนด�านกระบวนการและข้ันตอน ด�านกระบวนการและข้ันตอน X  SD ระดับ 5. มีกิจกรรมการเรียนการสอนส�งเสริมการค�นคว�าและการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง  3.85  .66  มาก 6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังเข�าใจได�ง�าย 3.55 .90 มาก 7. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเปaดโอกาสให�ผู�ต�องขังได�ซักถามและแสดงออกความคิดเห็น  3.49  .93  มาก 8. มีการอบรบและควบคุมวินัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการสอนในรายวิชา 3.46 1.08  มาก รวม 3.66 .76 มาก  ผลการศึกษา ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมด�านกระบวนการและข้ันตอนในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 3.66 ซ่ึงอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป\นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป\นอันดับแรก ได�แก� มีกิจกรรมการเรียนการสอนส�งเสริมการค�นคว�าและการปฏิบัติอย�างต�อเนื่องมีค�าเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช�วยให�ผู�ต�องขังเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองมีค�าเฉลี่ย 3.78และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วม ได�คิดวิเคราะห* ปฏิบัติกิจกรรม มีค�าเฉลี่ย 3.77  ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านคุณภาพ ด�านคุณภาพ X  SD ระดับ 1. มีการใช�เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย�างหลากหลาย 3.53 .83 มาก 2. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีจัดให�ผู�ต�องขัง 3.59 .93 มาก 3. มีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให�ทราบผลการเรียนรู� 3.83 .87 มาก 4. มีการให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาตนเอง 3.63 .94 มาก 5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม 3.46 .99 มาก  



35  ตารางท่ี 5 (ต(อ) ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนด�านคุณภาพ ด�านคุณภาพ X  SD ระดับ 6. มีการเปaดโอกาสให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วมในการกําหนดเกณฑ*การประเมินคุณภาพ 3.56 .61  มาก 7. มีการประเมินพัฒนาการของผู�ต�องขังครอบคลุมท้ังความรู�ทักษะและจิตพิสัย 3.57 .89  มาก 8. มีการวัดผลก�อนและหลังเรียน 3.54 .73 มาก รวม 3.58 .43 มาก  จากตารางท่ี 5 พบว�า ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมด�านคุณภาพในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 3.58 ซ่ึงอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป\นรายข�ออันดับแรกพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป\นอันดับแรก ได�แก� มีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให�ทราบผลการเรียนรู�มีค�าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ มีการให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาตนเองมีค�าเฉลี่ย 3.63และมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีจัดให�ผู�ต�องขังมีค�าเฉลี่ย 3.59  ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านวิทยากร ด�านวิทยากร X  SD ระดับ 1 วิทยากรผู�สอนมีการเตรียมการสอนล�วงหน�า 3.43 .77 มาก 2 วิทยากรผู�สอนมีความสามารถในการถ�ายทอดความรู� 3.53 .65 มาก 3 วิทยากรผู�สอนมีความรู�ในเนื้อหาท่ีสอนเป\นอย�างดี 3.78 .67 มาก 4 วิทยากรผู�สอนมีความรอบรู�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 3.57 .89 มาก 5 วิทยากรผู�สอนมีความเป\นกันเองให�คําแนะนํา 3.54 .73 มาก 6 วิทยากรผู�สอนมีความขยันหม่ันเพียรในการสอน 3.43 .77 มาก 7 วิทยากรผู�สอนมีพูดจาสุภาพบุคลิกภาพน�าเชื่อถือ 3.53 .65 มาก 8 วิทยากรผู�สอนมีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลาในการสอน 3.76 .67 มาก รวม 3.56 .46 มาก  



36  จากตารางท่ี 6 พบว�า ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผมด�านวิทยากรในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 3.56 ซ่ึงอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป\นรายข�อ3 อันแรก พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป\นอันดับแรก ได�แก� วิทยากรผู�สอนมีความรู�ในเนื้อหาท่ีสอนเป\นอย�างดีมีค�าเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือ วิทยากรผู�สอนมีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลาในการสอนมีค�าเฉลี่ย 3.76และวิทยากรผู�สอนมีความรอบรู�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการมีค�าเฉลี่ย 3.57  ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน จากวัตถุประสงค*ของงานวิจัยนี้เพ่ือเปรียบเทียบปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านต�างๆ เช�น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีส�งผลต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนซ่ึงได�ผลการวิเคราะห*ดังนี้  ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านเพศ ต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพศ ความพึงพอใจของผู�ต�องขัง X  SD t Sig ชาย 3.66 .781 .012 .912 หญิง 3.75 .768   * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 6 พบว�าความพึงพอใจด�านเพศชายและหญิงของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนไม�แตกต�างกัน  ตารางท่ี 8 ปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านอายุ ต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน อายุ  ความพึงพอใจของผู�ต�องขัง df SS MS F Sig. ภายในกลุ�ม 3 5.412 1.804 3.115 .028* ระหว�างกลุ�ม 167 96.704 .579   รวม 170 102.116    * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



37   จากตารางท่ี 8 พบว�าปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านอายุส�งผลต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe  ตารางท่ี 9 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe ด�านอายุ อายุ 20 – 30 ปW 31 – 40  ปW 41 – 50 ปW 51 – 60 ปW 20 – 30 ปW -    31 – 40  ปW 0.415* -   41 – 50 ปW 0.065 0.352 -  51 – 60 ปW 0.219 0.199 0.153 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 9 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ 20 – 30 ปWมีความพึงพอใจต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ 31 – 40 ปW  ตารางท่ี 10 ปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านระดับการศึกษา ต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระดับการศึกษา ความพึงพอใจของผู�ต�องขัง X  SD t Sig ตํ่ากว�าปริญญาตรี 3.6559 .77785 1.720 .037* ปริญญาตรี 3.9261 .73304   * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 10 พบว�า ความพึงพอใจของผู�ต�องขังด�านระดับการศึกษา ท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 



38  ตารางท่ี 11 ปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านอาชีพก�อนต�องโทษ ต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน อาชีพก(อนต�องโทษ  ความพึงพอใจของผู�ต�องขัง df SS MS F Sig. ภายในกลุ�ม 3 1.758 1.758 2.960 .037* ระหว�างกลุ�ม 167 100.358 .594   รวม 170 102.116    * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี11พบว�าปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านอาชีพก�อนต�องโทษ ส�งผลต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe  ตารางท่ี 12 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe ด�านอาชีพก�อนต�องโทษ อาชีพก(อนต�องโทษ ว�างงาน เจ�าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ พนักงานบริษัทเอกชน ข�าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ว�างงาน -     เจ�าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 0.044 -    พนักงานบริษัทเอกชน 0.053 0.009 -   ข�าราชการ 0.438* 0.039 0.038 -  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.561* 0.065 0.010 0.011 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 12 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพว�างงานมีความพึงพอใจต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพข�าราชการ และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  



39  ตารางท่ี 13 ปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านระยะเวลากําหนดโทษ ต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระยะเวลากําหนดโทษ  ความพึงพอใจของผู�ต�องขัง Df SS MS F Sig. ภายในกลุ�ม 3 2.306 1.769 2.286 .028* ระหว�างกลุ�ม 167 99.810 .598   รวม 170 102.116    * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 13 พบว�าปOจจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านระยะเวลากําหนดโทษ ส�งผลต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe  ตารางท่ี 14 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe ด�านระยะเวลากําหนดโทษ ระยะเวลากําหนดโทษ 1 – 5 ปW 6 – 10 ปW 11 – 15 ปW 16 – 20 ปW 1 – 5 ปW -    6 – 10 ปW 0.163 -   11 – 15 ปW 0.134 0.028 -  16 – 20 ปW 0.385* 0.222 0.250 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 14 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีระยะเวลากําหนดโทษ 1-5 ปW มีความพึงพอใจต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระยะเวลากําหนดโทษ 16 – 20 ปW    



บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ     การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค,ของการวิจัยดังนี้1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบป3จจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังด�านต�างๆ เช�น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีส�งผลต�อความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�ต�องขังในเรือนจําอําเภอแม#สะเรียงจํานวน 171 คน สถิติท่ีใช�วิเคราะห'ข�อมูล ได�แก# การวิเคราะห, T-test การวิเคราะห,ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานจะทําการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 5.1 สรุปผลการวิจัย 1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปLนเพศชาย จํานวน 103 คน คิดเปLนร�อยละ 60.2 ส�วนใหญ�มีอายุ   31 – 40 ปQ จํานวน 69 คน คิดเปLนร�อยละ 40.4 มีการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี จํานวน 142 คน คิดเปLนร�อยละ 83.0 โดยเปLนคนว�างงาน ก�อนรับโทษ และมีระยะเวลาในการรับโทษ 11 - 15 ปQ จํานวน 61 คน คิดเปLนร�อยละ 35.7 2. ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม ด�านหลักสูตรและเนื้อหา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปLนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปLนอันดับแรก ได�แก� เนื้อหาการสอนมีความทันสมัย ทันต�อการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ เนื้อหาการสอนตรงกับความต�องการของผู�ต�องขัง และเนื้อหาการสอนเหมาะสม และสอดคล�องกับความต�องการเรียน  ด�านกระบวนการและข้ันตอน ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปLนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปLนอันดับแรก ได�แก� มีกิจกรรมการเรียนการสอนส�งเสริมการค�นคว�าและการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง รองลงมาคือ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช�วยให�ผู�ต�องขังเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วม ได�คิดวิเคราะห, ปฏิบัติกิจกรรม ด�านคุณภาพ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปLนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปLนอันดับแรก ได�แก� มีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให�ทราบผลการเรียนรู� รองลงมาคือ มีการให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาตนเอง และมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีจัดให�ผู�ต�องขัง  



41  ด�านวิทยากร ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปLนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปLนอันดับแรก ได�แก� วิทยากรผู�สอนมีความรู�ในเนื้อหาท่ีสอนเปLนอย�างดี รองลงมาคือ วิทยากรผู�สอนมีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลาในการสอน และวิทยากรผู�สอนมีความรอบรู�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 3. สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามป3จจัยส�วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพก�อนต�องโทษ และระยะเวลากําหนดโทษ ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบป3จจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังท่ีมี เพศ ต�างกัน พบว�า มีความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน  ผลการเปรียบเทียบป3จจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังท่ีมี อายุ ต�างกัน มีความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย 1 คู� จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ 20 – 30 ปQ มีความพึงพอใจต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ 31 – 40 ปQ ผลการเปรียบเทียบป3จจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังท่ีมี ระดับการศึกษา ต�างกัน พบว�า มีความพึงพอใจของผู�ต�องขังด�านระดับการศึกษา ท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการเปรียบเทียบป3จจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังท่ีมี อาชีพก�อนต�องโทษ ต�างกัน พบว�า      มึความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพว�างงาน มีความพึงพอใจต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพข�าราชการ และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการเปรียบเทียบป3จจัยส�วนบุคคลของผู�ต�องขังท่ีมี ระยะเวลากําหนดโทษต�างกัน พบว�า     มีความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบscheffe พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีระยะเวลากําหนดโทษ 1-5 ปQ มีความพึงพอใจต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระยะเวลากําหนดโทษ 16 – 20 ปQ   



42  5.2 อภิปรายผล การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน สามารถอภิปรายผลดังนี้ การศึกษาความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ในภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกด�าน ท้ังนี้เนื่องจากผู�ต�องขังมีความคิดเห็นว�า หลักสูตรและเนื้อหาการสอนควรมีความทันสมัย ทันต�อการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาการสอนตรงกับความต�องการของผู�ต�องขัง มีความเหมาะสม และสอดคล�องกับความต�องการเรียน มีกิจกรรมการเรียนการสอนส�งเสริมการค�นคว�าและการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช�วยให�ผู�ต�องขังเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วม ได�คิดวิเคราะห, ปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้ต�องมีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให�ทราบผลการเรียนรู� รองลงมาคือ มีการให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาตนเอง รวมท้ังวิทยากรผู�สอนต�องมีความรู�ในเนื้อหาท่ีสอนเปLนอย�างดี มีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลาในการสอน และมีความรอบรู�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล�องกับแนวคิดของ สุวิมลคําย�อย (2555) กล�าวว�าความพึงพอใจหมายถึงความรู�สึกของบุคคลซ่ึงแสดงออกในด�านบวกหรือลบท่ีมีความสัมพันธ,กับการได�รับการตอบสนองต�อสิ่งท่ีต�องการซ่ึงความรู�สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได�รับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งท่ีต�องการในระดับหนึ่งและความรู�สึกดังกล�าวจะลดลงหรือไม�เกิดข้ึนหากความต�องการหรือจุดหมายนั้นไม�ได�รับการตอบสนองนอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล�องกับการศึกษาของ รุ�งกรานต, ดํานาค (2552) ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว�า ความพึงพอใจต�อการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงโดยภาพรวม อยู�ในระดับสูง เม่ือ พิจารณาเปLนรายด�านพบว�า อยู�ในระดับสูงทุกด�าน ได�แก� ด�านครูผู�สอน ด�านหลักสูตร ด�านการวัดและ ประเมินผล ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด�านกระบวนการและข้ันตอน ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเปLนเพราะมีกิจกรรมการเรียนการสอนส�งเสริมการค�นคว�าและการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช�วยให�ผู�ต�องขังเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วม ได�คิดวิเคราะห, ปฏิบัติกิจกรรม สอดคล�องกับรุ�งกรานต, ดํานาค (2552) ได�ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว�า การจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงโดยภาพรวม อยู�ในระดับสูง เม่ือ พิจารณาเปLนรายด�านพบว�า อยู�ในระดับสูงทุกด�าน ได�แก� ค�านครูผู�สอน ด�านหลักสูตร ด�านการวัดและ ประเมินผล ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านคุณภาพ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเปLนเพราะมีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให�ทราบผลการเรียนรู� มีการให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาตนเอง และมีการประเมินผล



43  การเรียนการสอนท่ีสอดรับกับกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีจัดให�ผู�ต�องขัง สอดคล�องกับรังสิพร จันทร,สมวงษ,   ( 2552) ได�ศึกษาแรงจูงใจและความคาดหวังท่ีมีต�อการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังเรือนจําพิเศษธนบุรี พบว�าเหตุผลในการเข�ารับฝ�กวิชาชีพ คือผู�ต�องขังต�องการนําความรู�ท่ีได�รับไปประกอบอาชีพภายหลังพ�นโทษ และมีความสนใจทางด�านสาขาช�างยนต,ส�วนใหญ�ต�องการสร�างประสบการณ,ท่ีดีในการเพ่ิมพูนความรู�ให�กับตนเองระหว�างถูกจําคุกในระดับมากท่ีสุด ด�านความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ�กวิชาชีพมีความคาดหวังได�รับวันลดโทษ การมีอาชีพภายหลังพ�นโทษ การรับรองจากหน�วยงานภาครัฐและเอกชน ทางเลือกสาขาวิชาชีพท่ี มากข้ึน ประกาศนียบัตร และต�องการให�เรือนจําประสานกับหน�วยงานภาคเอกชนในการจัดหางาน ในระดับมากท่ีสุด ด�านวิทยากร ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเปLนเพราะ วิทยากรผู�สอนมีความรู�ในเนื้อหาท่ีสอนเปLนอย�างดี รวมถึงผู�สอนมีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลาในการสอน และวิทยากรผู�สอนมีความรอบรู�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการสอดคล�องกับมนตรี  พลประสิทธิ์(2542) ได�วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู�ต�องขังและเจ�าหน�าท่ีในการฝ�กอบรมวิชาชีพช�างไม�ในฑัณสถานวัยหนุ�มกลาง   พบว�า ด�านเทคนิคการสอน โดยใช�วิธีการบรรยายและการสอนแบบสาธิตใช�วิธีการแก�ป3ญหาแบบสาธิตรายตัว หรือการสอนแบบกลุ�ม การเป̀ดโอกาสให�ผู�เรียนเกิดการแก�ป3ญหาร�วมกัน  ผลการศึกษาพบว�า ป3จจัยส�วนบุคคลด�านอายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลากําหนดโทษ และอาชีพก�อนต�องโทษของผู�ต�องขังท่ีแตกต�างกัน มีความพึงพอใจท่ีมีต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน ส�วนป3จจัยส�วนบุคคลด�านเพศของผู�ต�องขัง พบว�า ไม�แตกต�าง ท้ังนี้เนื่องจาก ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนกับประสบการณ,ท่ีผ�านมาในอดีตเปLนความรู�สึกสองแบบของบุคคลคือความรู�สึกหรือทัศนคติในทางบวกและความรู�สึกหรือทัศนคติในทางลบซ่ึงความรู�สึกหรือทัศนคติด�านบวกจะแสดงให�เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและความรู�สึกหรือทัศนคติด�านลบแสดงให�เห็นสภาพความไม�พึงพอใจนั่นเอง ซ่ึงจากการศึกษาจะพบว�าผู�ต�องขังแต�ละคนจะมีพ้ืนฐานชีวิตด�านอายุ การศึกษา ระยะเวลากําหนดโทษ และอาชีพก�อนต�องโทษของผู�ต�องขัง ท่ีแตกต�างกันออกไป ดังนั้นแล�วทุกคนล�วนมีความพึงพอใจต�อต�อโครงการฝ�กอาชีพช�างตัดผม เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ Mullins (1985 อ�างถึงในเมษาเจริญโชควิทยาวิโรจน,เจษฎาลักษณ,, 2558) กล�าวว�าความพึงพอใจเปLนทัศนคติของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งต�างๆหลายๆด�านเปLนสภาพท่ีมีความสัมพันธ,กับความรู�สึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในงานท้ังด�านปริมาณและคุณภาพเกิดจากมนุษย,จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคลซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเปgาหมายบางอย�างนั้นแล�วจะเกิดความพอใจเปLนผลสะท�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�นเปLนกระบวนการหมุนเวียนต�อไปอีก โดยแต�ละคนจะมีความพึงพอใจท่ีแตกต�างกันออกไป นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล�องกับการศึกษาของ ชัยสิทธิ์ สุขประเสริฐ (2554) ได�ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขัง ต�อการให�บริการเยี่ยมเยียน หรือติดต�อผู�ต�องขัง ศึกษาเฉพาะเรือนจํากลางชลบุรี พบว�า 



44  ญาติผู�ต�องขังท่ีมี อายุ และระดับการศึกษาต�างกันมีความพึงพอใจต�อการการให�บริการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อผู�ต�องขังแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 1. ด�านหลักสูตรและเนื้อหา หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีการจัดการเนื้อหาการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงท่ีเรียน มีความทันสมัย ทันต�อการเปลี่ยนแปลง สอดคล�องกับความต�องการเรียน เพ่ือให�มีประโยชน,ต�อการนําไปประกอบอาชีพ และมีความสอดคล�องกับความต�องการตลาดแรงงาน 2. ด�านกระบวนการและข้ันตอน ควรมีการสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค,และเปgาหมายของการจัดฝ�กวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วม ได�คิดวิเคราะห, ปฏิบัติกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�ต�องขังเข�าใจได�ง�าย และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเป̀ดโอกาสให�ผู�ต�องขังได�ซักถาม และแสดงออกความคิดเห็น 3. ด�านคุณภาพ ควรมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีจัดให�ผู�ต�องขัง มีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให�ทราบผลการเรียนรู� เป̀ดโอกาสให�ผู�ต�องขังมีส�วนร�วมในการกําหนดเกณฑ,การประเมินคุณภาพ การประเมินพัฒนาการของผู�ต�องขัง ครอบคลุมท้ังความรู� ทักษะ และจิตพิสัย และมีการวัดผลก�อนและหลังเรียน  4. ด�านวิทยากร ควรมีการจัดหาวิทยากรผู�สอนให�มีการเตรียมการสอนล�วงหน�า มีความสามารถในการถ�ายทอดความรู�ช�วยให�เกิดการเรียนรู� มีความรอบรู�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ วิทยากรผู�สอนมีความขยัน หม่ันเพียรในการสอน มีพูดจาสุภาพ บุคลิกภาพน�าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบและตรงต�อเวลาในการสอน  5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต'อไป 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในเรือนจําไปใช�ในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 2. ควรมีการประเมินผลโครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในเรือนจําว�ามีผลการดําเนินงานเปLนอย�างไร เพ่ือเปLนประโยชน,ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด�านอ่ืนๆ ต�อไป 
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51  แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต!อโครงการฝ$กอาชีพช!างตัดผม เรือนจําอําเภอแม!สะเรียง  จังหวัดแม!ฮ!องสอน   แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู+ต+องขังท่ีมีต,อโครงการฝ.กอาชีพช,างตัดผมเรือนจําอําเภอแม,สะเรียงจังหวัดแม,ฮ,องสอนทางผู+วิจัยใคร,ขอความร,วมมือจากผู+ตอบแบบสอบถามให+ข+อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป4นจริงมากท่ีสุดโดยท่ีข+อมูลท้ังหมดของท,านจะถูกเก็บเป4นความลับและใช+เพ่ือประโยชน ทางการศึกษาเท,านั้น ขอขอบพระคุณทุกท,านท่ีกรุณาสละเวลาในการให+สัมภาษณ มาณโอกาสนี้              ส!วนท่ี 1 ข�อมูลส!วนบุคคล คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย�ลงใน � ท่ีตรงกับข+อมูลของท,านมากท่ีสุด 1. เพศ  �1)ชาย    � 2) หญิง 2. อายุ 
� 1) ตํ่ากว,า20ป<   � 2) 20– 30 ป<   
� 3) 31 – 40  ป<   � 4)41 – 50 ป<    
� 5) 51 – 60 ป<   � 6) 61 ป<ข้ึนไป   3. ระดับการศึกษา 
�1) ตํ่ากว,าปริญญาตรี   � 2) ปริญญาตรี  
� 3) สูงกว,าปริญญาตรี    4. อาชีพ 
� 1) ว,างงาน    � 2) เจ+าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
�3) พนักงานบริษัทเอกชน  � 4) ข+าราชการ    
� 5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  �6)แม,บ+าน/พ,อบ+าน 
�7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... 5. ระยะเวลากําหนดโทษ 
�1) ตํ่ากว,า 1 ป<   � 2) 1 – 5 ป<  
� 3) 6 – 10 ป<    � 4) 11 – 15 ป<   
� 5) 16 – 20 ป<   � 6) มากกว,า 20 ป< 



52   ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต!อโครงการฝ$กอาชีพช!างตัดผมเรือนจําอําเภอแม!สะเรียงจังหวัดแม!ฮ!องสอน คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช,องว,างท่ีท,านเห็นว,าตรงกับความคิดเห็นของท,านมากท่ีสุดเพียงช,องเดียวโดยมีความหมายหรือข+อบ,งชี้ในการเลือกดังนี้  5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท,าน เห็นด+วยมากท่ีสุด    4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท,าน เห็นด+วยมาก  3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท,าน เห็นด+วยปานกลาง    2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท,าน เห็นด+วยน+อย  1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท,าน เห็นด+วยน+อยท่ีสุด  ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต!อ โครงการฝ$กอาชีพช!างตัดผม ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) 1. ด�านหลักสูตรและเนื้อหา 1.1 เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงท่ีเรียน      1.2 เนื้อหาการสอนมีความทันสมัยทันต,อการเปลี่ยนแปลง      1.3 เนื้อหาการสอนเหมาะสมและสอดคล+องกับความต+องการเรียน      1.4 เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู+ของผู+เรียน      1.5 เนื้อหาการสอนมีประโยชน ต,อการนําไปประกอบอาชีพ      1.6 เนื้อหาการสอนมีการจัดลําดับความยากง,ายของเนื้อหา      1.7 เนื้อหาการสอนตรงกับความต+องการของผู+ต+องขัง      1.8 เนื้อหาการสอนมีความสอดคล+องกับความต+องการตลาดแรงงาน      2. ด�านกระบวนการและข้ันตอน 2.1 มีการสร+างความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค และเปJาหมายของการจัดฝ.กวิชาชีพ      2.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีเน+นให+ผู+ต+องขังมีส,วนร,วมได+คิดวิเคราะห ปฏิบัติกิจกรรม      2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชิญผู+ทรงคุณวุฒิหรือผู+รู+จากภายนอกเข+าร,วมเพ่ือส,งเสริมให+ผู+ต+องขังมีความรู+และ      



53  ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต!อ โครงการฝ$กอาชีพช!างตัดผม ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) ทักษะในการนําไปปฏิบัติได+จริง 2.4 มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช,วยให+ผู+ต+องขังเกิดการเรียนรู+ด+วยตนเอง      2.5 มีกิจกรรมการเรียนการสอนส,งเสริมการค+นคว+าและการปฏิบัติอย,างต,อเนื่อง      2.6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีเน+นให+ผู+ต+องขังเข+าใจได+ง,าย      2.7 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีเปMดโอกาสให+ผู+ต+องขังได+ซักถามและแสดงออกความคิดเห็น      2.8 มีการอบรบและควบคุมวินัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการสอนในรายวิชา      3. ด�านคุณภาพ 3.1 มีการใช+เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย,างหลากหลาย      3.2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล+องกับกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีจัดให+ผู+ต+องขัง      3.3 มีการแนะแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให+ทราบผลการเรียนรู+      3.4 มีการให+ข+อมูลย+อนกลับเพ่ือนําไปสู,การพัฒนาตนเอง      3.5 มีการวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม      3.6 มีการเปMดโอกาสให+ผู+ต+องขังมีส,วนร,วมในการกําหนดเกณฑ การประเมินคุณภาพ      3.7 มีการประเมินพัฒนาการของผู+ต+องขังครอบคลุมท้ังความรู+ทักษะและจิตพิสัย      3.8 มีการวัดผลก,อนและหลังเรียน      4. ด�านวิทยากร 4.1 วิทยากรผู+สอนมีการเตรียมการสอนล,วงหน+า      4.2 วิทยากรผู+สอนมีความสามารถในการถ,ายทอดความรู+ช,วยให+เกิดการเรียนรู+      4.3 วิทยากรผู+สอนมีความรู+ในเนื้อหาท่ีสอนเป4นอย,างดี      4.4 วิทยากรผู+สอนมีความรอบรู+ทันต,อการเปลี่ยนแปลงทาง      



54  ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต!อ โครงการฝ$กอาชีพช!างตัดผม ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) วิทยาการ 4.5 วิทยากรผู+สอนมีความเป4นกันเองให+คําแนะนําและรับฟQงความคิดเห็น      4.6 วิทยากรผู+สอนมีความขยันหม่ันเพียรในการสอน      4.7 วิทยากรผู+สอนมีพูดจาสุภาพบุคลิกภาพน,าเชื่อถือ      4.8 วิทยากรผู+สอนมีความรับผิดชอบและตรงต,อเวลาในการสอน       ข�อเสนอแนะ                                               ** ขอขอบคุณทุกท!านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้**              



55                         ภาคผนวก ข รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวจัิย 



56   1. ดร.นพปฎล  บุญพงษ  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ,างทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ,างทอง  2. ว,าท่ีพันตรี รณยุทธ   มโนวงศ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม, นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอแม,ลาน+อย สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแม,ลาน+อย  3. นายชาญชัย  ดีแก+ว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแม,ลาน+อย          รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 



57  ประวัติผู�วิจัย ช่ือ นามสกุล นายธนู  ทองสุข ท่ีอยู!ป9จจุบัน 1 หมู, 4 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น,าน 55160   เบอร โทร 089-5561215 ประวัติการศึกษา      พ.ศ. 2541   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    วิทยาลัยพลศึกษา  จังหวัดลําปาง      พ.ศ. 2544   ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฎลําปาง  ตําแหน!งหน�าท่ีการงานป9จจุบัน   เจ+าพนักงานราชทัณฑ ชํานาญงาน ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2549 - 2556 ตําแหน,งพนักงานพินิจ (พนักงานราชการ)     พ.ศ. 2557 - ปQจจุบัน รับราชการท่ีกรมราชทัณฑ           


