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Abstract
The purpose of this study is to study the personality and career skills of
prisoners who are going to be ex-convicts, work desires of prisoners who are going to
be ex-convicts, employment requirements of employers towards prisoners who are
going to be ex-convicts, and the role of the agency in matching work with prisoners
who are going to be ex-convicts. This study’s tools are the personality measurement
form of Department of Employment, Ministry of Labor and the created questionnaire
by questioning 68 prisoners who are going to be ex-convicts in Lampang prison, and 97
employers in Lampang Province. The primary and secondary data are collected,
analyzed, grouped and sequenced according to the objectives of the study by using
frequency distribution, percentage and presenting results in the form of charts and
descriptive images (Description Method). The results showed that 36.76% of the prisoners
who are going to be ex-convicts have a true personality (R: Realistic Type). They prefer
activities that use physical strength rather than activities that need to be analyzed
such as outdoor activities and field trips, 53.53% used to work in the contract, 32.35%
liked to work in technicians such as welders, 33.33% had special skills in welders, 61.54%
had special skills in driving, 82.14% received additional knowledge in the mechanics during
In the prison, 19.35% required for additional skills in electricians and 61.76% required
job after the penalty from the government. In the employers’ questionnaire, 15 employers
which is 1 5 .4 6 % of employers were readiness to hire prisoners who are going to be exconvicts (14 positions, 59 positions). Most employers, 93.34%, need to give opportunities
to prisoners who are going to be ex-convicts, and want to recruit 14 production staff
(wooden furniture production), 82 employers which is 87.80% of employers did not want
to hire prisoners who are going to be ex-convicts due to full staff. Last but not least,
78.94% of employers tend to cooperate in acquiring prisoners who are going to be exconvicts if the government has taxes reduce measurement.
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บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ ต้องราชทั ณ ฑ์ สู งเป็ นอันดับ 6 ของโลก (ข้อมูล จาก World
Prison Brief อ้ า งใน ไทยรั ฐ 3 ก.ย. 2561 http://thairath.co.th/) อั น ดั บ 3 ในเอเชี ย รองจากจี น
(ประชากร 1,400 ล้ า นคน) และอิ น เดี ย (ประชากร 1,300 ล้ า นคน) สถานการณ์ ผู้ ต้ อ งราชทั ณ ฑ์
ในประเทศไทยปี 2562 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 จาก www.correct.go.th/stat102) กรมราชทัณฑ์
รายงานว่า ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศมีจานวน 382,895 คน เป็นเพศชาย 332,751 คน และเพศหญิง
50,144 คน
แนวโน้ มผู้ ต้ องราชทั ณ ฑ์ เพิ่ม สู งขึ้น อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี 2503-2561 จาก 19,650 คน
เป็นกว่า 300,000 คน (อ้างในสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, กิริยา กุลกลการ (https://www.matichon.co.th/
columnists/news_1361503) สัดส่ วนของผู้ ต้องขังต่อประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 72 คน
ในปี 2503 เป็ น 526 คน ต่อประชากร 1 แสนคนในปี 2561 ส่งผลให้เรือนจามีสภาพแออัดและเป็น
ภาระงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายสาหรับนักโทษต่อคน ต่อปี คิดเป็น 21,000 บาท
และงบประมาณสาหรับกรมราชทัณฑ์สูงถึง 12,141 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ร้อยละ 76 ของผู้ต้องราชทัณฑ์
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ผู้ ต้ อ งราชทั ณ ฑ์ เมื่ อพ้ น โทษแล้ ว มี อั ตราการกระท าผิ ด ซ้าและถู กส่ งกลั บ เข้ าเรือ นจ า
อี ก ภายใน 1 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15 กลั บ เข้ า ไปภายใน 2 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25 และกลั บ เข้ า ไป
ภายใน 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 ของผู้พ้นโทษทั้งหมดในช่วงปี 2556-2560 โดยมีสาเหตุหนึ่งมาจากการ
ไม่ส ามารถหางานทาได้ ใน 17 จังหวัด ภาคเหนือมีส ถิติผู้ต้องราชทัณ ฑ์ (ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
จานวน 64,688 คน เพศชาย 55,460 คน เพศหญิ ง 9,228 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.89 ของประเทศ
โดยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี จ านวนผู้ ต้ อ งราชทั ณ ฑ์ ม ากที่ สุ ด จ านวน 11,223 คน (เพศชาย 8,777 คน
เพศหญิง 2,446 คน) รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก จานวน 10,010 คน (เพศชาย 8,849 คน เพศหญิง
1,161 คน) จังหวัดลาปาง เป็นอันดับ 5 จานวน 4,398 คน (เป็นชาย 3,979 คน หญิง 419 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 1.15 ของประเทศ และร้อยละ 6.80 ของภาคเหนือ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวนผู้ต้อง
ราชทัณฑ์น้อยที่สุดในภาคเหนือ จานวน 1,119 คน (เพศชาย 1,002 คน เพศหญิง 117 คน)
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แผนภูอมนจ
ิที่ 4–16
ทักษะที่ใช้ในการทางาน
38
เรือนจ
ง สถานที
่ควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้ห ลบหนี ให้ อยู่ในระเบีย39
บ
แผนภูมิที่ 4–17
เงื่อำกลำงล
นไขการทำปำง
างานร่หมายถึ
วมกับนายจ้
าง/สถานประกอบการ
เพื่อเป็นหลักประกันในสวัสดิภาพของสังคม และความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมาย และมีภารกิจในการฟื้นฟู
ิที่ 4–18
เหตุผลที
ระสงค์
้พ้นโทษ
จิแผนภู
ต ใจ มและพั
ฒ นาพฤติ
นิ ส่ไม่ั ยปของผู
้ ต้ อจะจ้
งขัางงแรงงานผู
ให้ ก ลั บ ตนเป็
น คนดี ข องสั ง คม โดยยึ ด หลั ก ให้ ส อดคล้ อ40ง
กัแผนภู
บ ครรลองของกฎหมายและหลั
ษ ยธรรม
และมีเป้าหมายสู งสุดอยู่ที่ ทาอย่างไรจะให้ ผู้ ต้องขั41ง
มิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐกทีมนุ
่นายจ้
าง/สถานประกอบการสนใจ
เมื่อพ้นโทษไปแล้ว สามารถปรับ ตนให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมาต้องโทษซ้าอีก
อานาจการควบคุมไม่เกิน 20 ปี
ผู้ต้องรำชทัณฑ์ หมายถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก
นักโทษเด็ดขำด หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจาคุกภายหลังคาพิพากษาถึงที่สุด
และรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย
ผู้พ้นโทษ หมายถึง ผู้ที่พ้นจากการได้รับโทษจาคุก
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ิ หรื อ ความสามารถในการกระท า
ทั ก ษะ หมายถึ ง ความชั ดสารบั
เจน หรืญอแผนภู
ความชมานาญ
หรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ การฝึกฝนหรือการกระทา
หน้า
บ่ อ ย ๆ ได้ แ ก่ ทั ก ษะการอาชี พ การกี ฬ า การอ่ า น การสอน ทั ก ษะทางภาษา ทางคณิ ต ศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ หรืออาจเป็นทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม
แผนภูมิที่ 1–1ฝีมือสถิหมายถึ
ติผู้ต้องราชทั
ณฑ์ ่ย17วชาญในการใช้
จังหวัด ภาคเหนื
อ างมีศิลปะ เช่น ฝีมือในการทาอาหาร ฝีมือ2
ง ความเชี
มืออย่
แผนภูมิที่ 4–1
ที่ผู้ต้องขังต้องโทษ
30
ในการวาดรู
ป เป็นจต้าแนกตามคดี
น
มือ หมายถึผง ู้ตความช
แผนภูมิที่ 4–2ทักษะฝี
จาแนกตามอายุ
้องขัง านาญ/ความเชี่ยวชาญในการใช้มือในการทางานอย่างมีศิลปะ
30
งดงามเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้พบเห็น เช่น ทักษะฝีมือในการทาอาหาร ทักษะฝีมือในการวาดรูป เป็นต้น
แผนภูมิที่ 4–3ควำมสำมำรถพิ
จาแนกตามการศึ
งสุดของผู
เศษกษาสู
หมายถึ
ง สิ่ งที้ต่้อปงขั
ฏิ บงั ติห รือลงมือกระท าแล้ ว ทาได้ดีก ว่าผู้ อื่ น เช่31น
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
งขัง การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถ 10 ล้อ การขับรถพ่31
ความสามารถในการขั
บรถ ได้แก่ การขั้ตบ้อรถยนต์
วง
การขั
่ยวข้ากลุ
ว การขั
การขั
แผนภูบมรถเกี
ิที่ 4–5
่มอาชีบพรถแบคโฮ
ที่เคยทามาก่
อนบรถไถนา การขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นต้น หรือ ความสามารถ
32
พิเศษด้านช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อม ช่างไม้ ช่างซ่อมบารุง ช่างแกะสลักไม้ ช่า งซ่อมมือถือ ช่างติดตั้งกล้อง
แผนภูมดิทช่ี่ 4–6
่สุด เป็นต้น
32
วงจรปิ
างอลูมอาชี
ิเนียมพทีช่่ชาอบที
งกระจก
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง
33
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์
ทาให้ทราบบุคลิเศษด้
กภาพและทั
แผนภูมิที่ 4–96.1ความสามารถพิ
านอื่น ๆกษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษเพื่อประโยชน์ในการ
แนะแนวอาชีพและการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมรายบุคคลให้เหมาะกับงานที่จะทา
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา
6.2 ทาให้ทราบความต้องการทางานของผู้ใกล้พ้นโทษ
แผนภูมิที่ 4–11
ษะฝีทมราบความต้
ือด้านช่างทีอ่ตงการจ้
้องการฝึ
กเพิ่ม
6.3ทัทกาให้
างงานของนายจ้
างต่อผู้พ้นโทษ
แผนภูมิที่ 4–12
ที่ต้อผงการให้
ภาครัชฐ่อช่งทางหางานท
วยเหลือ าหลังการพ้นโทษ
6.4 สิท่งาให้
ู้ใกล้พ้นโทษมี
แผนภูมิที่ 4–13
ลิกผภาพของผู
ง าลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่
6.5 บุทคาให้
ู้พ้นโทษมี้ตข้อวัญงขัและก
6.6 เหตุ
ลดปัผญลทีหาการขาดแคลนแรงงาน
แผนภูมิที่ 4–14
่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน
6.7 ตทาแหน่
าให้ทงราบมาตรการภาครั
แผนภูมิที่ 4–15
ที่ต้องการจ้าง ฐที่ผู้พ้นโทษและนายจ้างต้องการได้รับการสนับสนุน

33

แผนภู
มิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ดในการทางาน
7.
กรอบแนวควำมคิ

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
ภำพและทั
ษะ่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
แผนภูบุมคิทลิี่ ก4–18
เหตุผกลที
ทำงอำชีพของ
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
ผู้ใกล้พ้นโทษ
ควำมต้องกำร
จ้ำงงำน
ของนำยจ้ำง

ฝึกทักษะ
เพิ่มเติม

34
34
35
35
36
37
38
39
40
41

ตรงตำม
ตลำดแรงงำน
ควำมต้องกำร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อต่อไปนี้

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอตาม
1. ข้อมูลทั่วไปของเรื่องที่ศึกษา
2. แนวความคิด ทฤษฎี
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลทั่วไปของเรื่องที่ศึกษา
1.1 ประวัติเรือนจากลางลาปาง
คุกเก่าของนครลาปาง (ตั้งอยู่ที่บริ เวณสี่แยกธนาคารออมสินสาขาลาปางในปัจจุบัน)
มีเนื้ อที่ 2 ไร่ 27 ตารางวา ตามประวัติการได้มาของกระทรวงการคลั งในเอกสารใบไต่ส วนการเดิน
สารวจเขตสมัยขุนนฤมิตรบรรณสาร ตาแหน่งศุภมาตราจังหวัด นายหนิ้ว แก้วน้อย กานันตาบลหัวเวียง
นายสุดใจ เกิดสมพงษ์ เป็นเจ้าหน้าที่รังวัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2476 ว่า เป็นที่ตั้งเรือนจากลางลาปาง
ประมาณ 100 ปีเศษได้ปกครองเสมอมา (คือประมาณ พ.ศ.2376)
จากประวัติคุกเก่าข้างต้นใน พ.ศ.2376 อยู่ในสมัยเจ้าผู้ครองนครลาปางองค์ที่ 4 คือ
เจ้าหลวงชัยวงศ์ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 (พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั ว) แห่งกรุงสยาม มีสภาพเป็นคุกรั้วไม้
และในสมัยเจ้าผู้ครองนครลาปางองค์ที่ 10 เจ้าหลวงบุญวาทย์วงศ์มานิต ให้ฆ่าเงี้ยวที่ต้องจาขังในกรง
เรือนจาเสียหมด ส่วนนักโทษที่เป็นคนไทย คนลาว ให้ปล่อยไปหมดสิ้น (ปรากฏรายงานของขุนวิจิตร
นิติญาณ พนักงานอัยการนครลาปาง ถึงข้าหลวงมณฑลพายัพ และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่
9 สิงหาคม ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) เกี่ยวกับตอนที่เงี้ยวตีเมืองแต่เช้ามืด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2445
แต่ต้องแตกหนีไป)
คุกกลางเมืองนครลาปาง มีมาไม่ต่ากว่ารัชกาลที่ 3 มาจนกระทั่งรัชกาลที่ 6 จึงย้าย
ออกนอกเมือง ปัจจุบัน (2562) เรือนจากลางลาปาง ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตาบลหัวเวียง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดล าปาง ข้อมูลพื้นฐานเรือนจากลางล าปาง (ณ วัน ที่ 25 มิถุนายน 2562)
จานวนบุคลากรประกอบด้วย 1. ข้าราชการ จานวน 88 คน (ชาย จานวน 72 คน หญิง จานวน 16 คน)
2. พนักงานราชการและลูกจ้าง จานวน 13 คน (ชาย จานวน 9 คน หญิง จานวน 4 คน) 3. จานวน
ผู้ต้องขัง ประกอบด้วย 3.1 นักโทษเด็ดขาด จานวน 2,022 คน (ชาย จานวน 1,723 คน หญิง จานวน
299 คน) 3.2 ผู้ ต้ องขังระหว่างพิจ ารณาคดี จานวน 455 คน (ชาย จานวน 389 คน หญิ ง จานวน
66 คน) สถานการณ์แนวโน้มผู้ต้องขังมีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความแออัด (ข้อมูลจาก เรือนจากลาง
ลาปาง)

6
1.2 ศูนย์ CARE จังหวัดลาปาง
สารบัญแผนภูมิ
ศู น ย์ ป ระสานงานและส่ ง เสริม การมี งานท า (CARE : Center for Assistance to
Reintegration and Employment) ตั้งอยู่ภายในเรือนจากลางลาปางโดยภารกิจของศูนย์ มีหน้าทีหน้
่ดังนีา้
1. ส่ งเสริ ม ภาวะการมี งานท า 2. ประสานงานเครื อ ข่ายในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ และส่ งต่ อ ข้อ มู ล
มิที่ 1–1ง หน่สถิวตยงานต่
ิผู้ต้องราชทั
จังอหวังและให้
ด ภาคเหนื
อ ว ยเหลื อ 3. จั ด ท าข้ อ มู ล ความต้ อ งการ2
ผูแผนภู
้ พ้ น โทษไปยั
าง ๆณทีฑ์่ เกี17่ ย วข้
ค วามช่
มีแผนภู
งานทมาของผู
พ้นโทษ 4. จัทดี่ผทู้ตาข้
ิที่ 4–1้ที่ใกล้
จาแนกตามคดี
้องขัอมูงต้ลอของผู
งโทษ้ประกอบการในตาแหน่งงานว่าง และมีความประสงค์
30
จะจ้างงานผู้พ้นโทษ 5. ดาเนินการตามข้อสั่งการอื่น ๆ ของกรมราชทัณฑ์
แผนภูมิที่ 4–2 จผลการด
าแนกตามอายุ
ผู้ต้องขันย์ง ประสานงานและส่งเสริ มการมีงานทา (CARE) เรือนจากลาง
30
าเนินงานศู
4–3 จาแนกตามการศึ
งสุดของผู
้องขัง าปาง) มีดังนี้
31
ลแผนภู
าปางมปีิทงี่ บประมาณ
พ.ศ.2562 (ข้กอษาสู
มูลจากเรื
อนจ้ตากลางล
1. ผู้เข้าใช้บริการ ได้้ตแ้อก่งขัผูง้ต้องขัง จานวน 440 คน ผู้พ้นโทษ จานวน 103 คน 31
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
ญาติและประชาชน จานวน 8 คน
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ2.่มการให้
อาชีพทีค่เวามช่
คยทามาก่
อนอด้านต่าง ๆ
32
วยเหลื
แผนภูมิที่ 4–6 อาชี2.1
พที่ชด้อบที
่สุด งานทา
32
านการมี
2.1.1 การน
จานวน 22 คน 33
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิ
เศษด้าผู
านช่้ต้อางขั
ง งออกไปฝึกวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิ
เศษด้านขั
2.1.2 การสนั
บสนุบรถยนต์
นเงินทุนประกอบอาชีพ จานวน 24 คน 33
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิคืเศษด้
านอื
ๆ จานวนเงินทั้งสิ้น
นคนดี
สู่ส่นังคม
จานวน 691,800 บาท 34
้พ้นโทษางอยู่ในเรือนจา จานวน
2 คน 34
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับ2.1.3
ความรูการจ้
้อื่นเพิางงานผู
่มเติมในระหว่
(ตามโครงการคืนคนสู่สังคม)
แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีม2.1.4
ือด้านช่การส่
างที่ตงต่้อองการฝึ
เพิ่ม ยนหางาน
ข้อมูลกลงทะเบี
จานวน
24 คน 35
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้
2.1.5 อืภ่นาครัๆ ฐทีช่่เวกียเหลื
่ยวข้อองกับการมีงานทา
จานวน 347 คน 35
แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู(อาทิ
้ต้องขัการให้
ง คาแนะนาและคาปรึกษาตาแหน่งงานว่างและอื่น ๆ) 36
2.2 ด้านการให้การสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที2.2.1
่สนใจให้ค่ากพาหนะกลั
ลุ่มเป้าหมายเข้
วมงาน
บภูมาิลร่าเนา
จานวน
25 คน 37
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่ง2.2.2
ที่ต้องการจ้
าง กษาบุตรผู้ต้องขัง
ทุนการศึ
จานวน
1 คน 38
ที่พักางาน
อาศัยภายหลังพ้นโทษ
จานวน
2 คน 38
แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใ2.2.3
ช้ในการท
2.2.4 ด้านการรักษาพยาบาล
จานวน
- คน
แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการท
างานร่
ว
มกั
บ
นายจ้
า
ง/สถานประกอบการ
2.3 ด้านการติดตามและส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ จานวน 799 คน 39
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที2.3.1
่ไม่ประสงค์
จะจ้างแรงงานผู
หน่วยงานท้
องถิ่นฯ ้พ้นโทษ
จานวน 349 คน 40
2.3.2 หน่
านักงานจัดหางาน
จานวน 373 คน 41
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครั
ฐทีว่นยงานส
ายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
จังหวัดลาปาง
2.3.3 หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง จานวน 25 คน
ของมนุษย์ จังหวัดลาปาง
2.3.4 หน่วยงานมูลนิธิหรือหน่วยงานฯ
จานวน
- คน
เพื่อการกุศลอื่น ๆ
2.3.5 เจ้าหน้าทีเ่ รือนจาฯ ออกติดตาม
จานวน 52 คน
2.3.6 หน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ
จานวน
- คน
(ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ)
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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สารบัญแผนภู
มิเศษ ปีงบประมาณ 2562 ของกรมการ
1.3 โครงการให้บริการจัดหางานแก่
กลุ่มคนพิ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจหน้
ด้านา
การส่งเสริมการมีงานทาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและคุ้มครองคนหางาน เป็นศูนย์กลางข้อมูล
แผนภูมิที่ 1–1 ่ทันสถิสมัติผยู้ตรวมทั
้องราชทั
ฑ์ ม17ระบบการบริ
จังหวัด ภาคเหนื
ตลาดแรงงานที
้งส่งณเสริ
การด้าอนการส่งเสริมการมีงานทา เพื่อให้ประชาชน2
ิที่ 4–1
จาแนกตามคดี
ี่ผู้ต้องขังต้องโทษ
มีแผนภู
งานทมาที
่ เหมาะสมกั
บ ความรูท้ ความสามารถและความถนั
ด ไม่ ถู กหลอกลวง ตลอดจนได้ รับ สิ ท30ธิ
ประโยชน์
ละเป็นจธรรมรวมถึ
งกลุผ่มู้ตคนพิ
แผนภูมิที่ แ4–2
าแนกตามอายุ
้องขังเศษ คือ คนพิการ ผู้พ้นโทษ นักเรียน/นักศึกษา และผู้สูงอายุ
30
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างทั่วถึง และได้
แผนภูมิที่ 4–3่ยนข้จาแนกตามการศึ
กษาสูงสุดรวมถึ
ของผูง้ตเป็้อนงขัการสร้
ง างแรงจูงใจให้นายจ้าง/สถานประกอบการ
31
พบปะแลกเปลี
อมูลกับนายจ้างโดยตรง
แผนภู
ิที่ 4–4าคัญสถานภาพสมรสของผู
้ต้อางขัว งกรมการจัดหางาน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
31
เห็
นถึงมความส
ของการจ้างบุคคลดังกล่
่ นี้ จพะกล่
า วถึามาก่
งเฉพาะกิ
แผนภูมิที่ 4–5 กลุในที
่มอาชี
ที่เคยท
อน จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ ผู้ พ้ น โทษ เท่ า นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
32
โครงการนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษมีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาทางครองครัว
แผนภูงมคมิที่ 4–6
อาชีทพัศทีนคติ
่ชอบที
และสั
ตลอดจนมี
ที่ด่สีตุด่อสังคม 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้พ้นโทษ เห็นถึงความสาคัญของการมีงานท32า
แผนภูงมการส่
ิที่ 4–7งเสริความสามารถพิ
เศษด้
านช่นให้
าง บุคคลดังกล่าวหางานทา ผลที่คาดว่ าจะได้รับ ผู้พ้นโทษ
33
รวมถึ
มให้ผู้ปกครองสนั
บ สนุ
มีแผนภู
งานทมาิทมีี่ อ4–8
าชีพ มีความสามารถพิ
รายได้ ลดปัญหาทางครอบครั
วและสังคม รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม ช่วยสร้างขวั33
ญ
เศษด้านขับรถยนต์
และกาลังใจในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม ทาให้ผู้พ้นโทษไม่กลับไปกระทาความผิดซ้า
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิ
เศษด้2562
านอื่นสๆานั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด ล าปาง มี ผ ลการด าเนิ น งาน
34
ในปี งบประมาณ
มิที่ ง4–10
ับความรู
เพิ่มเติโดยการบรรยายการเตรี
มในระหว่างอยู่ในเรือนจ
า วเพื่อการสมัครงานและการสาธิ34ต
กิแผนภู
จกรรมดั
กล่าว การได้
ณ เรือรนจ
ากลางล้อื่นาปาง
ยมตั
อาชี
พอิมสิทระี่ 4–11
2 อาชีทัพกษะฝี
(การท
หมูกแเพิ
ละแซนวิ
แผนภู
มือาขนมซาลาเปาไส้
ด้านช่างที่ต้องการฝึ
่ม ชทูน่า) กลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน 35
1.4 สิโครงการประชารั
ฐ ร่ฐวช่มสร้
างงาน
แผนภูมิที่ 4–12
่งที่ต้องการให้ภาครั
วยเหลื
อ สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
35
เป็ น การทางานในรู ป แบบประชารัฐ โดยความร่ว มมื อระหว่างกรมการจัดหางาน
แผนภูฒ
มิทนาฝี
ี่ 4–13
บุคลิกภาพของผู
้ต้อณงขัฑ์ง สภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่36ง
กรมพั
มือ แรงงาน
กรมราชทั
แผนภูมิที่ 4–14
ผลที่สนใจให้
่มเป้าหมายเข้าณร่ภาพชี
วมงานวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการ
37
ประเทศไทย
มีวัตเหตุ
ถุประสงค์
เพื่อสร้กาลุงโอกาสและคุ
ฝึแผนภู
กอบรมวิ
ชาชีพ ตจริาแหน่
ยธรรม
โอกาสกั
มิที่ 4–15
งที่ตให้
้องการจ้
าง บผู้ ที่เคยกระทาผิ ดปรับปรุงตนเอง และแก้ไขปัญหาการขาด
38
แคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนว
แผนภู
ทักษะที่ใ้ ช้ความสามารถ
ในการทางาน เตรีย มความพร้อ มด้ านจรรยาบรรณในวิ ช าชีพ เพื่ อ เข้า38
อาชี
พ มเพิิที่ ่ ม4–16
ทั ก ษะความรู
สู่
แผนภูมิที่ 4–17างาน
เงื่อนไขการท
างานร่ฒวมกั
บนายจ้
าง/สถานประกอบการ
39
กระบวนการท
ส่ งเสริ ม และพั
นาศั
กยภาพให้
เป็ น ที่ ต้ องการของตลาดแรงงานหรื อ สามารถ
ประกอบอาชี
พอิสเหตุ
ระได้
ท ธศาสตร์้พช้นาติ
แผนภูมิที่ 4–18
ผลทีซึ่ไ่งม่สอดคล้
ประสงค์อจงกัะจ้บายุงแรงงานผู
โทษร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ต้อ งการ
40
ยกระดับศักยภาพ ทักษะ
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครั
ที่นายจ้อางกั
ง/สถานประกอบการสนใจ
สมรรถนะแรงงานอย่
างต่อเนื่อง ฐสอดคล้
บความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ41
่ม
ให้กับประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
สาหรับแนวทางความร่วมมือ กล่าวคือ กรมการจัดหางานดาเนินการประสานงาน
และให้ ค าแนะน าแก่ ส ถานประกอบการ หรื อ นายจ้ า งในการส่ งเสริ ม การมี งานท า ให้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งขั ง
ในเรือนจาและรับผู้ต้องขังชั้นดีใกล้พ้นโทษ เข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ รับลงทะเบียนและบริการ
จัดหางานให้ แก่ผู้ พ้ น โทษที่ป ระสงค์จ ะหางานทา ตลอดจนสาธิตอาชีพ ฝึ กทักษะอาชีพ ระยะสั้ น แก่
ผู้ต้องขังก่อนปล่อย แนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้คาปรึกษาแนะนาการประกอบ
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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ิ กสูตรการฝึกฝีมือแรงงานในสาขา
อาชีพอิสระ ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสารบั
ทาหน้ญ
าทีแผนภู
่ฝึกอาชีมพในหลั
อาชีพ ตามความต้องการของผู้ ต้ องขัง เพื่ อ เพิ่ ม เติ มความรู้ รวมทั้ งประกอบชิ้ น งานเพื่ อจั ดจาหน่ าย
และสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ แก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพหน้
ตามา
ความต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
แผนภูมิที่ 1–1 สถิสาหรั
ติผู้ตบ้อกรมราชทั
งราชทัณฑ์ณ17
จังหวัาดที่จภาคเหนื
อ อมูลผู้ต้องขัง เพื่อประสานการส่งเสริมการ2
ฑ์ทาหน้
ัดทาฐานข้
้องขังบต้ชิอ้นงโทษ
30
มีแผนภู
งานทมาิที่จั4–1
ดทาขั้นจาแนกตามคดี
ตอนการดาเนิทนี่ผู้ตงานรั
งานไปผลิตในเรือนจา ส่งผู้ต้องขังเข้าฝึกทักษะในสถาน
ประกอบการ
แผนภูมิที่ 4–2อานวยความสะดวกด้
จาแนกตามอายุผู้ตา้อนสถานที
งขัง ่ฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน ทั้งยังควบคุม ดูแล ติดตาม
30
ผลผู้ต้องขังที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทาผ่านกลไกของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทา
แผนภูมิที่ 4–3 จด้าแนกตามการศึ
กษาสูงสุดงของผู
้ต้องขัง
านสภาอุตสาหกรรมแห่
ประเทศไทยและสภาหอการค้
าแห่งประเทศไทย ทาหน้า31
ที่
แผนภูมิที่ 4–4บสถานประกอบการหรื
สถานภาพสมรสของผูอ้ตนายจ้
้องขังางเพื่อเข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมู31ล
ประสานงานกั
เกี
่ยวกัมบิทโครงการ
การรัพทีบ่เรูคยท
้และเจตคติ
แผนภู
ี่ 4–5 กลุเพื่ม่ออาชี
ามาก่อนที่ดี ในการรับผู้ต้องขังเข้าทางานกับผู้ประกอบธุรกิจการค้32า
และบริการภาคเอกชน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี
แผนภูมิที่ 4–6 อาชี
พที่ชอบที
โครงการนี
้มีเ่สปุ้ดาหมายการดาเนินงาน จานวน 37,000 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ32่ม
แผนภูการด
มิที่ 4–7
ความสามารถพิ
าง กทักษะและฝึกอาชีพ จานวน 27,000 คน และเตรีย33ม
แรก
าเนินการก่
อนพ้นโทษเศษด้
จะเป็านช่
นการฝึ
ความพร้
นโทษ อีกจานวน
10,000
คน กลุ่มที่สอง การดาเนินการหลังพ้นโทษ จะคัดแยกกลุ33
่ม
แผนภูมิทอี่ มก่
4–8อนพ้ความสามารถพิ
เศษด้
านขับรถยนต์
ผู้พ้นโทษตามความต้องการ ระหว่างต้องการทางานในสถานประกอบการและต้องการประกอบอาชีพ
ิที่ 4–9 ความสามารถพิ
เศษด้
านอืด่นหางานและส่
ๆ
34
อิแผนภู
สระ มโดยกรมการจั
ดหางานจะบริ
การจั
งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และจะมีการ
ี่ 4–10นผลเป็
การได้
รับความรู
อนจ1า ปี
34
ติแผนภู
ดตามมิทประเมิ
นระยะ
ๆ ทุ้อกื่น1เพิเดื่มอเตินม3ในระหว่
เดือน า6งอยู
เดือ่ในเรื
น และ
นี้ ใ นปี
2561
แผนภูมิที่ 4–11 ทัทัก้ งษะฝี
มือด้งาบประมาณ
นช่างที่ต้องการฝึ
กเพิ(งวดที
่ม ่ 1 เดือ นตุล าคม-เดือ นธัน วาคม 2560)
35
กรมราชทัณ ฑ์ได้จ ้างงานผู ้พ้น โทษ จานวน 125 อัต รา ประกอบด้ว ย พนัก งานขับ รถยนต์ จานวน
แผนภู
สิ่งที่ต่ว้อไปงการให้
ช่วยเหลืกองานครูส อนนวด แผนโบราณ/เสริม สวย 8 อัต รา
35
20
อัตมราิที่ 4–12
พนัก งานทั
97 อัภตาครั
รา ฐและพนั
แผนภูอมิทนจี่ 4–13
บุคลิกภาพของผู
้องขัแห่
ง ง เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 3,001,152 บาท โดยตั้งแต่ปี 2553
36
จากเรื
า/ทัณฑสถาน
จานวน้ต51
จนถึ
ฑ์ม ีกการจ้
้พ ้นาโทษมาแล้
แผนภูง ปีมิท2560
ี่ 4–14กรมราชทั
เหตุผลที่สณนใจให้
ลุ่มาเป้งงานผู
าหมายเข้
ร่วมงาน ว ทั ้ง สิ ้น จ านวน 2,624 อัต รา (อ้ างใน
37
https://www.thairath.co.th/news/crime : คื น คนดี สู่ สั ง คม ราชทั ณ ฑ์ จ้ า งผู้ พ้ น โทษ ท างาน
แผนภู
มิทาี่ 4–15
าแหน่งที่ต้องการจ้าง
38
ในเรื
อนจ
125 อัตตรา)
แผนภูมิที่ 4–16 ทัในปี
กษะที
่ใช้ในการทางาน
38
งบประมาณ
2562 ส านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด ล าปาง มี ผ ลการด าเนิ น งาน
กิแผนภู
จกรรมดั
กล่าว ณเงื่อทันไขการท
ณฑสถานบ
าบัดวพิมกั
เศษล
าปางาง/สถานประกอบการ
โดยการรับลงทะเบียนและบริการจัดหางาน จานวน
มิที่ ง4–17
างานร่
บนายจ้
39
215 คน และกิจกรรมแนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จานวน 215 คน
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
40
2.แผนภู
แนวความคิ
ด ทฤษฎี ฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
มิที่ 4–19 มาตรการภาครั

41
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทาผิดโดยใช้เรือนจา (อ้างในธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา.
2546 : 13-15) แนวคิ ด ของส านั ก อาชญาวิ ท ยาดั้ ง เดิ ม จะเน้ น การควบคุ ม ป้ อ งกั น อาชญากรรม
ส่วนสานักปฏิฐานนิยมจะเน้นเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด โดยสรุปทฤษฎีการลงโทษจาแนกได้
4 ทฤษฎีดังนี้

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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1. ทฤษฎีการลงโทษเพืสารบั
่อแก้แค้ญ
นทดแทน
Theory)
แผนภูม(Retributive
ิ
มนุ ษย์มีวิวัฒ นาการในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน สั งคม และเช่นเดียวกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตก็มีพัฒนาการเช่นเดียวกัน เริ่มจากการดาเนินชีวิตแบบวิถีชาวบ้าน (Folk ways) พัฒนาเป็
หน้นา
แบบมีขนบประเพณี (Customs and Traditions) และพัฒ นามาเป็นกฎศีลธรรม (Morals) และเป็น
แผนภูมิที่ 1–1 (Laws)
สถิติผู้ต้อในที
งราชทั
ฑ์ 17ก รรมที
จังหวัด่ ล ะเมิ
ภาคเหนื
อ
ระบบกฎหมาย
่ สุ ดณพฤติ
ด กฎหมายจะถู
ก แก้ แค้ น ทดแทนโดยรัฐ ซึ่ งอาจ2
พิแผนภู
จารณาได้
2 ทฤษฎี
คือ
มิที่ 4–1
จาแนกตามคดี
ที่ผู้ต้องขังต้องโทษ
30
1.1 ทฤษฎีสัญชาติญาณในการลงโทษ (Instinct Theory) มองว่าการลงโทษเป็น
แผนภู
ม
ท
ิ
่
ี
4–2
จ
าแนกตามอายุ
้องขัว่างเป็นแนวความคิดเดียวกับสานวนที่ว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”30
สัญชาติญาณการแก้แค้น อาจเปรีผยู้ตบได้
แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึ
กษาสูงสุดของผู้ตก้อระท
งขัง าผิดสมควรได้รับโทษ จะมองว่าการลงโทษจะ
31
1.2 ทฤษฎีการลงโทษเพราะผู
เกิ
ดขึ้นมเมืิท่อี่ 4–4
มีการประกอบอาชญากรรม
แผนภู
สถานภาพสมรสของผู้ต้องขัง
31
(Utilitarian Prevention Theory) 32
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ2.่มทฤษฎี
อาชีพทีก่เารลงโทษแบบอรรถประโยชน์
คยทามาก่อน
รั ฐ จึ ง ควรก าหนดความผิ ด และส าหรั บ โทษการกระท านั้ น โดยการลงโทษ
แผนภู
ม
ท
ิ
่
ี
4–6
อาชี
พที่ชอบที่สุด าหนด และต้องแน่นอนเสมอภาคกัน ทฤษฎีแบบอรรถประโยชน์
32
ต้องรวดเร็ว รุนแรงตามกฎหมายก
แผนภูมิที่ 4–7
33
สามารถแบ่
งได้ 3 ความสามารถพิ
ทฤษฎี คือ เศษด้านช่าง
2.1 ทฤษฎีเปศษด้
้ อ งกัานขั
น บ(Prevention
Theory) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ มิ ใ ห้ ผู้ ก ระท าผิ33ด
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิ
รถยนต์
ไม่กลับไปกระทาอีก เช่น การใช้โ ทษประหารชีวิตเป็นการป้องกันอย่างถาวร หรือการใช้โทษจาคุกจะ
แผนภู
มิที่อ4–9
เศษด้านอื่น ๆ
34
เป็
นการป้
งกันชั่วความสามารถพิ
คราว
แผนภูมิที่ 4–10 การได้
ความรูก้อารยั
ื่นเพิบ่มยัเติ้ง ม(Deterrence
ในระหว่างอยูTheory)
่ในเรือนจาเมื่อมีตัวอย่างการถูกลงโทษ จะท34า
2.2รับทฤษฎี
ให้
ผู้กระท
ดและคนอื
่นไม่
ที่จาะกระท
าความผิ
แผนภู
มิที่ าผิ
4–11
ทักษะฝี
มือกด้ล้าานช่
งที่ต้องการฝึ
กเพิดในท
่ม านองเดียวกันอีก
35
2.3 ทฤษฎีปรับปรุงผู้กระทาผิด (Reformation Theory) มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้
ภาครัฐบช่ปรุ
วยเหลื
35
2.3.1 การปรั
งเนื่อองจากการถูกลงโทษโดยตรง
แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู
้ต้องขับง ปรุงอันสืบเนื่องมาจากการลงโทษ
36
2.3.2 การปรั
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุ
ผลที่สนใจให้
กลุ่มเป้า่อหมายเข้
37
3. ทฤษฎี
การลงโทษเพื
แก้ไขฟืา้นร่ฟูวมงาน
(Rehabilitation Theory)
ทฤษฎี
องว่าสาเหตุ
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่
งที่ตน้อี้ มงการจ้
าง ของการกระทาความผิ ดเกิดจากอิทธิพลของร่ างกายและ
38
พันธุกรรม และนักอาชญาวิทยาที่มีแนวคิดทฤษฎีนี้เน้นการปฏิบัติ หรือฟื้นฟูผู้กระทาผิดเป็นรายบุคคล
แผนภูมกิทารวิ
ี่ 4–16
ทักสษะที
นการทางานาผิดแล้วจึงแก้ไขที่สาเหตุ ในที่สุดผู้ที่กระทาผิดก็จะไม่หวนไป
38
โดยใช้
เคราะห์
าเหตุ่ใช้ขใองการกระท
แผนภูาผิ
มิทดี่ อี4–17
วมกั
บนายจ้า4ง/สถานประกอบการ
39
กระท
ก และวิเงืธ่อีแนไขการท
ก้ไขฟื้นฟูางานร่
จะมีองค์
ประกอบ
ประการ คือ 4C ดังนี้
าผิดจ(Clients)
เป็นการรั
บรู้ภาพลักษณ์ของผู้กระทาผิดว่าจะมีลักษณะ
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุ3.1
ผลทีผู่ไ้กม่ระท
ประสงค์
ะจ้างแรงงานผู
้พ้นโทษ
40
เป็นอย่างไร โดยแบ่งภาพลักษณ์ของผู้กระทาผิดออกเป็น 3 ประการ คือ
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครั
ฐที่นายจ้
าง/สถานประกอบการสนใจ
41
3.1.1 ภาพลั
กษณ์
ของการถูกแก้แค้นทดแทน (Retributive model)
3.1.2 ภาพลักษณ์ของการป้องกันการกระทาความผิด และการตัดโอกาส
ในการกระทาความผิด (Deterrence and Incapacitation)
3.1.3 ภาพลั ก ษณ์ ของการแก้ ไขฟื้ น ฟู โ ดยเจ้ า พนั ก งาน (Rehabilitation
model)
3.2 เจ้ า หน้ า ที่ (Change Agents) ผู้ ก ระท าผิ ด เป็ น อย่ า งไร ก็ จ ะจั ด เจ้ า หน้ า ที่
ที่เหมาะสมเข้าช่วยแก้ไข โดยผู้แก้ไขจะต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ (KASH) ดังนี้
3.2.1 Knowledge มีความรู้ในการปฏิบัติงาน และจาเป็นต้องหมั่นศึกษาเพิ่มเติม
3.2.2 Attitude มีทัศนคติที่ดี มองว่าผู้กระทาผิดสามารถแก้ไขกลับตัวเป็นคนดีได้
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

10
3.2.3 Skill มีทักสารบั
ษะและความช
บัติงาน
ญแผนภูานาญในการปฏิ
มิ
ยอมรับฟัง

3.2.4 Human relation มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อการโน้มน้าวให้ผู้กระทาผิด

หน้า

3.3 สถานที่แก้ไข (Correctional Setting) เช่น เรือนจา สถานีตารวจ สานักงาน
แผนภู
ม
ท
ิ
่
ี
1–1
สถิ
ต
ิผู้ต้อชุงราชทั
ณฑ์ด 17
จังหวัด เป็
ภาคเหนื
2
คุมประพฤติ ทัณฑสถาน
มชนบาบั
ค่ายทหาร
นต้น อ
แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดี
ที่ผู้ตาบั้องขัด แก้
งต้อไงโทษ
3.4 วิ ธี ก ารบ
ข (Correctional Methods ) จะเน้ น วิ ธี ก ารแก้ ไ ขเป็30น
รายบุ
่ม แล้วนาทฤษฎี
่ม
แผนภูคมคลหรื
ิที่ 4–2อเป็นจกลุ
าแนกตามอายุ
ผู้ต้อมงขัาประยุ
ง กต์ใช้ให้เหมาะกับผู้กระทาผิดเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ30
รวมทั้ งยั ง จะต้ อ งมี ก ารป รั บ ป รุ ง องค์ กร (Organization changes) เพื่ อเป็ น การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
จาแนกตามการศึ
สุดของผู
31
มีแผนภู
ประสิมทิทธิี่ 4–3
ภาพมากยิ
่งขึ้น และจะต้กอษาสู
งมีกงารจั
ดระเบี้ต้อยงขั
บชุงมชนเพื่อให้เกิดการยอมรับ อันจะส่งผลให้การ
แผนภู
สถานภาพสมรสของผู
31
แก้
ไขฟืม้นิทฟูี่ ป4–4
ระสบผลส
าเร็จได้ดียิ่งขึ้น ้ต้องขัง
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ4.่มทฤษฎี
อาชีพทีก่เารลงโทษเพื
คยทามาก่อน่อป้องกันสังคม (Social Protection Theory)
32
นี้ได้่สมุดีการนาเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้กระทาความผิ32ด
แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพทฤษฎี
ที่ชอบที
และยังเน้นการแก้ไขบาบัดพฤติกรรมมากกว่าการลงโทษอีกด้วย
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง
33
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้พ้นโทษ
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์
33
1. ทฤษฎี ตี ต รา (Labeling Theory) ทิ ว าพร เดชมณี (2560 : 12-14) กล่ า วว่ า
แผนภูมนิที้ เป็ี่ 4–9
ความสามารถพิ
านอื่น ๆมี ความเชื่อว่า พฤติกรรมเบี่ ยงเบนหรือพฤติก รรมของ
34
ทฤษฎี
น ทฤษฎี
ของ Howardเศษด้
S. Becker
แผนภูมิที่ 4–10
การได้รับความรู
้อื่นเพิ่มเติามงหรื
ในระหว่
างอยูงคมและพฤติ
่ในเรือนจา ก รรมอาชญากรมิ ใช่ คุ ณ สมบั34ติ
อาชญากร
ถู ก ก าหนดโดยกลุ
่ ม คนรอบข้
อ โดยสั
ของผู
าของแต่
กิดจากการที
ังคมก
าหนดบุกคเพิคลต่
แผนภู้เป็มิทนี่เจ้4–11
ทักเษะฝี
มือด้านช่่สางที
่ต้องการฝึ
่ม าง ๆ ผ่านทางการปฏิบัติต่อบุคคลนั้น มุมมองต่35อ
บุคคลนั้นเป็นอย่างไร บุคคลดังกล่าวก็จะปฏิบัติตามที่สังคมได้ตีตราไว้นั้น
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
35
2. ทฤษฎี ค วามละอายเชิ ง บู ร ณ าการ (Theory of Reintegrative Shaming)
งขัง
36
นัแผนภู
ก ท ฤมิทษี่ 4–13
ฎี ค น สบุาคคัลิกญภาพของผู
คื อ John้ต้อBraithwaite
ได้ เขี ย น ห นั งสื อ เรื่ อ ง “ Crime Shame and
แผนภูมิที่ 4–14 เพื
เหตุ่ อผอธิ
ลทีบ่สายว่
นใจให้
กลุ่มกเป้รรมการเป็
าหมายเข้าร่นวมงาน
37
Reintegration”
า พฤติ
อาชญากรของบุ ค คล เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว และมี
การด
การลงโทษของสั
แผนภูาเนิ
มิที่ น4–15
ตาแหน่งที่ตง้อคมแล้
งการจ้วางจะท าให้ บุ คคลนั้ นเกิดความละอาย (Shaming) ท าให้ เสี ยหน้38า
(Stigmatization) จนทาให้เกิด “การประทับตรา” ซึ่งส่งผลให้บุคคล มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นอาชญากร
แผนภูงมคงใช้
ิที่ 4–16
ทักษะที
นการท
างาน มีโอกาสที่ จะกลับเข้ามาใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม
38
และยั
ชีวิตแบบนั
้นต่่ใช้อใไป
เนื่องจากไม่
มิที่ 4–17 ได้
เงื่อเสนอแนวคิ
นไขการทางานร่
บนายจ้
าง/สถานประกอบการ
39
ซึแผนภู
่ ง Braithwaite
ดที่ จวะดมกัาเนิ
น การกั
บ ผู้ กระท าผิ ดรูป แบบใหม่ โดยการให้ อ ภัย บุ คคล
ดัแผนภู
งกล่ามวเพื
่อทาให้ไเหตุ
ม่รู้สผึกลที
อับ่ไม่อาย
ิที่ 4–18
ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
40
ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่ า “Reintegrative Shaming” หรือการละอายเชิงบูรณาการ ที่พ ยายามทาให้
ิที่ ด4–19
ฐที่นายจ้
ผูแผนภู
้กระทมาผิ
สานึกมาตรการภาครั
ผิดอย่างมีสติ ตระหนั
กถึางง/สถานประกอบการสนใจ
ความละอายใจต่อการกระทาผิดของตน ส่งผลให้บุคคลนั41
้น
สานึกผิดและไม่กลับไปกระทาความผิดอีก
3. ทฤษฎีการผูกพันทางสังคม (Social Bond Theory) โดย Travis Hirschi กล่าวว่า
ไม่จาเป็นต้องอธิบายถึงแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถโดยธรรมชาติ
ที่จะประกอบอาชญากรรมอยู่แล้ว จึงควรหาคาตอบว่าเหตุใดบุคคลจึงไม่ประกอบอาชญากรรม เขาได้
เสนอทฤษฎีที่มีใจความสาคัญว่า บุคคลที่มีความผูกพันกับองค์การหรือกลุ่ม ในสังคม ได้แก่ ครอบครั ว
และเพื่อน มักจะมีแนวโน้มไม่ประกอบอาชญากรรม โดยความผูกพันดังกล่าวมีองค์ประกอบของพันธะ
ทางสังคม ด้วยกัน 4 ประการ คือ
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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3.1 ความผู ก พั น (Attachment)
หมายถึ
สารบัญแผนภู
มิ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามผู ก พั น รั ก ใคร่
ต่อบุคคลอื่น หรือมีความสนใจในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น ซึ่งความผูกพันนี้เองเป็นองค์ ประกอบ
พื้ น ฐานที่ จ ะท าให้ บุ ค คลเกิ ด การยอมรั บ บรรทั ด ฐานของสั งคม ส่ ง ผลให้ บุ ค คลสร้ า งสามั ญ ส านึ ก
หน้า
ที่จะควบคุมตนเองให้เป็นคนดีของสังคม ดังนั้น ความผูกพันจึงเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรั ก
ของพั
ญญาทีสถิ่ผูกตมัิผดู้ตบุ้อคงราชทั
คลที่มณีตฑ์่อสั17
งคมจังไม่
ขาเลือกทีอ่จะกระทาความผิด
แผนภูนมธะสั
ิที่ 1–1
หวัใดห้เภาคเหนื
2
3.2 ข้อผูกมัด (Commitment) หมายถึง การที่บุคคลถูกผูกมัดกับการดาเนินชีวิต
แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ
30
ตามธรรมนองคลองธรรมของสั ง คม คื อ การได้ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเพื่ อ ที่ จ ะประกอบอาชี พ โดยสุ จ ริ ต
มิที่ 4–2
ผู้ต้องขัง าเร็จในชีวิต ส่งผลให้ บุ คคลไม่อยากกระทาผิ ดกฎหมาย
30
มีแผนภู
ครอบครั
วที่อบอุจาแนกตามอายุ
่น เพื่อจะได้ป ระสบความส
เนื
่องจากเป็
นการที
่จะต้องสูญเสียความส
จในชี้ตว้อิตงขัดัง นั้น ข้อผูกมัดนี้จึงเป็นองค์ป ระกอบด้านความ
แผนภู
มิที่ 4–3
จาแนกตามการศึ
กษาสูงสุาเร็
ดของผู
31
มีเหตุผลของพันธะสัญญาที่บุคคลมีต่อสังคม
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู้ต้องขัง
31
3.3 การเข้าร่วม (Involvement) หมายถึง การที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
แผนภูงมคม
ิที่ 4–5
กลุ่มอาชี
พที่เมีคยท
ามาก่อน
32
ของสั
เช่ น การท
างาน
กิ จ กรรมครอบครั
ว ร่ว มกิ จ กรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็ น เหตุ ให้ บุ ค คล
ถูแผนภู
กจากัมดิทเวลาที
ะไปประกอบอาชญากรรม
เนื่องจากเวลาส่วนมากได้ถูกใช้ไปกับกิจกรรมของสังคม
ี่ 4–6 ่จอาชี
พที่ชอบที่สุด
32
ดังนั้น การเข้าร่วมนี้ จึงเป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมของพันธะสัญญาที่บุคคลมีต่อสังคม
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง
33
3.4 ความเชื่อ (Belief) หมายถึง ระดับของความเชื่อถือที่บุคคลมีต่อค่านิยมและ
แผนภูดมฐานของสั
ิที่ 4–8 งความสามารถพิ
เศษด้
33
บรรทั
คม หากมีความเชื
่อถืาอนขั
ฯ บสูงรถยนต์
ก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่ทาผิดกฎระเบียบของสังคม
แผนภูมิที่ 4–92.3ความสามารถพิ
เศษด้ยามความพร้
นอื่น ๆ อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวในต่างประเทศ ภัทร คงคา
34
แนวทางในการเตรี

มิที่ 4–10
การได้กล่
รับความรู
้อื่นเพิ่มบเติัตมิตในระหว่
่ในเรือนจยามความพร้อมผู้ ต้องขัง ก่อนปล่อ34ย
ทิแผนภู
พย์ (2557
: 54-60)
าวว่า การปฏิ
่อผู้ต้องขัางอยู
งในการเตรี
เพื
่ อการกลั
บ คืน สูทั่ สกั งษะฝี
คม มเป็ือด้นาเป้นช่าาหมายและวิ
ารที
แผนภู
มิที่ 4–11
งที่ต้องการฝึธกีกเพิ
่ม ่ห ลายประเทศต่ างให้ การยอมรับ และแสวงหา
35
แนวทางที่เหมาะสมมาโดยตลอด และเพื่อสร้างความชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตการรับรู้ที่มี
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
35
ต่อการดาเนินงานเพื่อการกลับสู่สังคมของผู้ต้องขังให้เกิดขึ้น การศึกษาการดาเนินงานในต่างประเทศ
ิที่ 4–13
้ต้อปงขัแบบการปฏิ
ง
จึแผนภู
งเป็นมความจ
าเป็นบุยิค่งลิต่กอภาพของผู
การพัฒนารู
บัติต่อผู้ต้องขัง ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ในการกลับ36สู่
สัแผนภู
งคมได้มิทจริี่ 4–14
งของผู้ตเหตุ
้องขัผงลที
หลั่สงนใจให้
พ้นโทษให้
ขึ้นในประเทศไทยตั
กลุ่มเเป้กิดาหมายเข้
าร่วมงาน วอย่างการดาเนินงานเพื่อการคืนผู้ต้องขั37ง
กลับสู่สังคมในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา เบอร์มิวด้า นิวซีแลนด์
ี่ 4–15 ตงาแหน่
ที่ต้อ8งการจ้
าง สรุปได้ดังนี้
38
ญีแผนภู
่ปุ่น ฮ่มอิทงกงและสิ
ค์โปร์ งรวม
ประเทศ
แผนภูมิที่ 4–16
ทักษะที
ในการท
38
ตารางที
่ 2-1่ใช้สรุ
ปจุดเด่างาน
นของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของ 8 ประเทศ
แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
จุดเด่น
แผนภูประเทศ
มิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

39

40

แผนภู
ิที่ 4–19
1. มสหรั
ฐอเมริกมาตรการภาครั
า
- จัดตั้ฐงศูทีน่ ย์ายจ้
เตรีายง/สถานประกอบการสนใจ
มความพร้อมก่อนปล่อย (Pre-release Center) ซึ่ง 41
เป็นสถานที่มีกฎระเบียบที่ไม่เข้มงวดและมีการควบคุมน้อย ผู้ต้องขัง
สามารถเลือกที่จะดาเนินชีวิตตามความต้องการของตนเอง โดยภายใน
ศูนย์จะมีบริการให้คาปรึกษาก่อนปล่อย (Pre-release Counseling)
โปรแกรมการวางแผนก่ อ นปล่ อ ย (Planning Program) พร้ อ มกั บ
โปรแกรมและกิจกรรมอื่น ๆ ให้เลือกอย่างหลากหลาย

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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สารบัญแผนภูมิ
ประเทศ

จุดเด่น

2. อังกฤษ
- ผู้ ต้ อ งขั ง จะอยู่ ใ นความดู แ ลของหน่ ว ยงานที่ เรี ย กว่ า National
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทั
ณฑ์ 17management
จังหวัด ภาคเหนืServices
อ
Offenders
(NOMS) ซึ่ งเป็ น ห น่ ว ย งาน
ที่ รั บทผิี่ผดู้ตชอบผู
แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดี
้องขังต้้ กอระท
งโทษาผิ ด ทั้ งระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา
เพื่อเตรี
แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุ
ผู้ตย้อมความพร้
งขัง อมในการกลับสู่สังคม
- มี ห ลั ก สู ต รเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ย (The Pre-Release
แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึ
กษาสู
งสุด่อของผู
ง จหลักสูตรแล้วมีประกาศนียบัตรรับรอง
Course)
และเมื
ผู้ต้อ้ตงขั้องงขัสาเร็
2 ใบ ประกาศนี
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
้ต้องขัยงบัตรการวางแผนอาชีพ กับประกาศนียบัตรเพื่ อการ
ยมตัามาก่
วในการท
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพเตรี
ที่เคยท
อน างาน ซึ่งได้ รับรองจาก OCR Oxford Cambridge
and RSE ซึ่งได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่วประเทศ
แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด
- เปิดเโอกาสให้
แผนภู3.มแคนาดา
ิที่ 4–7 ความสามารถพิ
ศษด้านช่าชงุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขั
ง เช่านขั
น การร่
วมเป็นกรรมการที่ ป รึกษาภาคประชาชนสาหรับ
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิ
เศษด้
บรถยนต์
พักการลงโทษผู้ต้องขัง การเปิดรับอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ร่วมกับการ
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิ
เศษด้านอื่น มๆพันธ์งานของกรมราชทัณ ฑ์ให้ แก่ประชาชนเพื่ อให้
โฆษณาประชาสั
ประชาชนได้
างาน่ในเรือนจา
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู
้อื่นเพิ่มรเติับมทราบการท
ในระหว่างอยู

หน้า
2
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34

แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม
35
4. นิวซีแลนด์
- เน้ น การดูแ ลในเรื่อ งที่ พั กอาศัยหลั งจากผู้ ต้อ งขั งหลั งพ้ น โทษออก
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้
ฐช่วยเหลือ าร่ อ งเพื่ อ การมี ที่ พั ก อาศั ย แก่ ผู้ ต้ อ งขั งหลั ง 35
มาแล้ภวาครัโดยโครงการน

พ้ น โทษร่
ว มกั
แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู
้ต้องขั
ง บ บริษั ท การเคหะนิ ว ซี แลนด์ โดยมี เงื่ อนไขว่าผู้ ต้ อ งขั ง 36
องย้กลุายออกไปยั
งทีพ่ าักร่วถาวรภายในเวลา
3 เดือน
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สจะต้
นใจให้
่มเป้าหมายเข้
มงาน
37
แผนภู5.มเบอร์
ิที่ 4–15
้องการจ้
าง างความมั่ น คงในสั ม พั น ธภาพความเป็ น ครอบครั ว ของ
น การสร้
มิวด้าตาแหน่งที-่ตเน้
้ต้องขัง างาน
และการช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขังระหว่างการต้องโทษของ
แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ผูในการท
สมาชิ
กในครอบครั
าเนิน งานเป็น การร่วมมือของสององค์กร
แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการท
างานร่
วมกับนายจ้ว าการด
ง/สถานประกอบการ
เรือนจาที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ The Prisoner Fellowship และ The
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่Salvation
ประสงค์จะจ้
างแรงงานผู
โทษทเี่ รียกว่า The Family Fellowship
Army
ภายใต้ช้พื่อ้นใหม่
- โครงการการช่
วยเหลือดังกล่าวอยู่บนฐานการวิจัยที่ แสดงให้เห็นว่า
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครั
ฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
ผู้ต้องขังที่อยู่ในระบบการสนับสนุนของครอบครัวที่ ดีมีแนวโน้มฟื้นฟู
พฤตินิสัยได้ดีกว่า
- โครงการเน้นให้สมาชิกในครอบครัวได้มีการพบปะกันสัปดาห์ ละครั้ง
รวมถึงการจัดการฝึกทักษะอาชีพและอาชีพให้แก่ครอบครั วผู้ต้องขัง
ร่วมด้วย
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ประเทศ
6. ญี่ปุ่น
แผนภูมิที่ 1–1
แผนภูมิที่ 4–1
แผนภูมิที่ 4–2
แผนภูมิที่ 4–3
แผนภูมิที่ 4–4
แผนภูมิที่ 4–5
แผนภูมิที่ 4–6

สารบัญแผนภูจุมดิ เด่น
- การสร้างความเข้มแข็งในการกลับสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศญี่ปุ่น
คือ การจั ดตั้งบ้านพักช่ว ยเหลือฟื้ นฟูผู้ กระทาผิ ด หรือบ้านกึ่งวิถี 105หน้า
แห่ ง ณทั่ วฑ์ประเทศ
นการด
สถิติผู้ต้องราชทั
17 จังหวัโดยเป็
ด ภาคเหนื
อ าเนิ น งานของภาคเอกชนและองค์ก ร 2
อาสาสมัครต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม
จาแนกตามคดี
ู้ต้องขังกต้ทีอ่งโทษ
- บริทกี่ผารหลั
จั ด ขั้ น คื อ การจั ด สถานที่ พั ก การให้ ค าปรึ ก ษา 30
จาแนกตามอายุ
้องขัง เป็ น ต้ น บ้ า นกึ่ ง วิ ถี บ างแห่ ง จะมี ก ารจั ด ตั้ ง โรงงาน 30
การจัผดู้ตหางาน
ขึ้นภายในเพื
การสร้
จาแนกตามการศึ
กษาสู่องสุเป็ดนของผู
้ต้อางขังงานให้
ง แก่ผู้พ้นโทษ
31
- บางแห่ งจะเป็ น การจั ด บริก ารบ าบั ด ทางจิ ต แก่ ผู้ พ้ น โทษที่ มี ค วาม
สถานภาพสมรสของผู
้องขักงารแก่ผู้พ้นโทษ
31
เจ็บป่วยหรือ้ตบริ
กลุ่มอาชีพ-ที่เมีคยท
ามาก่
น ก รอาสาสมั ค รในหลายองค์ ก รเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล 32
ก ารจั
ด ตั้ององค์
ผู้พ้น่สโทษร่
อาชีพที่ชอบที
ุด วมด้วย
32

แผนภู7.มฮ่ิทอี่ 4–7
เศษด้านช่าสง่วนร่วมจากภาคประชาชน
- แสวงหาการมี
งกง ความสามารถพิ
- การใช้
สื่อาเข้นขัามามี
ส่วนในการแสวงหาแนวร่วม เช่น การจัดทาโฆษณา
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิ
เศษด้
บรถยนต์
แผ่ น โปสเตอร์ การสร้ างละครโทรทั ศ น์ ชุ ด “ถนนกลั บ บ้ าน” (The
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
Road Back) การจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์งานราชทัณฑ์
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู
เพิ่มเติมนในระหว่
างอยู่ในเรื
- การจั้อดื่นแสดงสิ
ค้าเพื่อประชาสั
มพัอนนจธ์คาวามสามารถของผู้ต้องขังและ
ก นั ก ร้กเพิ
อ ง่ม นั ก แ ส ด งเป็ น ทู ต แ ห่ งก ารแ ก้ ไข ฟื้ น ฟู
แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือกด้ารคั
านช่าดงทีเลื่ต้ องการฝึ
(Rehabilitation Ambassador) ร่ ว มกั บ การจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการ
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ชุมชนเพื่ อให้ การช่วยเหลื อผู้ ต้องขัง (A Committee on Commun
แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู
้ต้องขัforง Rehabilitated Offenders)
Support
การตัก้ลุง ่มศูเป้
น ย์าหมายเข้
ผู้ ต้ อ งขัางร่และผู
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่ส-นใจให้
วมงาน้ ป กครอง (Inmate/Parent Center)
ในการจัดโปรแกรมเพื่อให้ผู้ต้องขังและครอบครัวได้ทากิจกรรมร่วมกัน
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

33

แผนภู8.มสิิทงี่ คโปร์
4–16 ทักษะที่ใช้-ในการท
างานา มาสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานจากครอบครั ว ผู้ ต้ อ งขั ง
เน้ น การเข้
และชุ
มชนวมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
แผนภูมิที่ 4–17 เงือ่ นไขการท
างานร่
- มีการจั ดตั้งองค์กรชุมชนเพื่ อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิ ด (Community
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่Action
ประสงค์for
จะจ้the
างแรงงานผู
้พ้นโทษ of Offenders-CARE) ทั้ ง ก่ อ นและ
Rehabilitation
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครั
ฐทีอ่นยายจ้
าง/สถานประกอบการสนใจ
หลังปล่
โดยประสานความร่
วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน
- โฆษณางานราชทั ณ ฑ์ อย่างต่อเนื่ องทางโทรทั ศน์ สิ่ งพิ มพ์ และสื่ อ
โฆษณา ข้างรถโดยสาร
- การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี บ ทบาทอย่ า งมาก คื อ โครงการ Yellow
Ribbon เพื่ อ มุ่ งประชาสั ม พั น ธ์ ให้ เกิ ด การยอมรั บ ผู้ พ้ น โทษในการ
กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอีกครั้ง และเป็นการแสดงถึงความชัดเจน
ในการขับเคลื่อนระดับชาติ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม
ในการดูแลผู้พ้นโทษ
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ญแผนภูมิ
2.4 แนวคิดการสงเคราะห์สารบั
ผู้พ้นโทษของประเทศไทย
ทิวาพร เดชมณี (2560 : 14-17)
กล่าวว่า ในประเทศไทยมีการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในรูปแบบของการให้การสงเคราะห์ โดยอยู่บน
พื้นฐานของการให้ความช่วยเหลือ เพื่อที่ผู้พ้นโทษจะเลี้ยงดูตัวเองต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสหน้
าคัญา
ของการให้ความช่วยเหลือแก่คนกลุ่มนี้มาตั้งแต่อดีต ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มิท่ ี่51–1
ติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จัหงลัหวั
ด อภาคเหนื
รัแผนภู
ชกาลที
ในรูปสถิ
แบบของการสงเคราะห์
งปล่
ย โดยมีอการตราพระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจั ด2
แผนภูมิท่เี คยต้
4–1องโทษหลายครั
จาแนกตามคดี้ง ทร.ศ.
ี่ผู้ต้อ127
งขังต้ขึอ้นงโทษ
30่
และคนที
และมีการส่งตัวบุคคลที่ตรงตามพระราชบัญญัติ นี้ ไปอยู
ตามหั
ง ด้วยการมอบหมายให้
าหน้
แผนภูวมเมืิที่ อ4–2
จาแนกตามอายุผู้ตเ้อจ้งขั
ง าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ควบคุมดูแลความประพฤติ ชีวิตความ
30
เป็นอยู่และจัดที่ดินให้บุคคลเหล่านั้นได้ทากิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีอาชีพเป็นหลัก
แผนภูงมีมทิที่ดี่ 4–3
าแนกตามการศึ
งสุดของผู
้องขัก งและจนถึงปัจจุบันก็ได้มี การพัฒนา ต่อยอดมา
31
แหล่
ินทากินจจะได้
ไม่หวนกลักบษาสู
ไปกระท
าผิดซ้้ตาอี
ี่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
ง ความช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่เพียงแต่ให้ความ
31
เรืแผนภู
่อย ๆมิทและการมี
บ้านกึ่งวิถีก็เป็นแนวคิ้ต้อดงขั
การให้
ช่แผนภู
วยเหลืมิทอี่ ด้4–5
านเงินกลุ
ทุน่มประกอบอาชี
พเท่าอนัน้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้พ้นโทษที่ต้องการที่พักอาศัย สามารถ
อาชีพที่เคยทามาก่
32
เข้าไปอาศัย พึ่งพิ งได้ ตัว อย่างหน่ วยงานเอกชนและหน่ว ยงานที่ให้ การสงเคราะห์ ผู้ พ้ นโทษในฐานะ
แผนภูมิที่ ม4–6
ที่ชฐอบที
32
เอกชนแต่
ีเจ้าหน้อาชี
าที่ขพองรั
เป็น่สผูุด้ประสานงาน ได้แก่
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิ
ศษด้านช่าง มูล นิธินี้ได้ทาการก่อตั้ง “บ้านสวัสดี ” ซึ่งเป็นบ้านกึ่งวิ33ถี
1. มูลนิธิพิบูลเสงเคราะห์

ิที่ 4–8
านขับรถยนต์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อสงเคราะห์ที่พักชั่วคราว
33
ตัแผนภู
้งอยู่เมลขที
่ 33/12ความสามารถพิ
ถนนงามวงศ์วเศษด้
าน แขวงลาดยาว
สแผนภู
าหรับมผูิท้พี่ 4–9
้น โทษผูความสามารถพิ
้ถูกคุมประพฤติเศษด้
ของกรมราชทั
านอื่น ๆ ณฑ์ ระหว่างติดต่อญาติห รือรอกลับภูมิลาเนา และ
34
ระหว่างรอติดต่องาน รวมถึง มีการสงเคราะห์ค่าพาหนะกลับภูมิลาเนาพร้อมเบี้ยเลี้ยง โดยในบ้านสวัสดี
ความรู้อื่นเพิ
มในระหว่
นจา เพื่อรับดูแลเด็กติดผู้ต้องขังที่พ34่อ
ยัแผนภู
งมีศูนมย์ิทฝี่ ึ4–10
กอาชีพการได้
อีกด้วรยับนอกจากนี
้ยัง่มมีเติสถานรั
บเลีา้ยงอยู
งเด็ก่ในเรื
บุญอญาทร
แผนภู
กษะฝี
มืออด้นจ
านช่าหรื
างทีอ่ตทั้อณงการฝึ
กเพิ่มเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล อายุ ตั้ ง แต่ 1-635ปี
หรื
อ แม่มิทตี่ ้ อ4–11
งโทษทัอยู
่ ในเรื
ฑสถาน
มีแผนภู
เจ้ า หน้
่ ดู แ ล สิพั่งฒที่ตนาการเด็
มี พี่ เฐลีช่้ ยวงเด็
บ้ านดู แ ลตลอด 24 ชั่ ว โมง แล้ ว ยั งเปิ ด ให้ ค35
น
มิทาี่ ที4–12
้องการให้กภาครั
ยเหลืก และแม่
อ
ภายนอกเข้ามาจัดกิจ กรรมกับ เด็ก ๆ ได้ทั้งการเป็นอาสาสมัคร พี่ เลี้ยงเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการ
แผนภู้ยมงอาหาร
ิที่ 4–13 และบริ
บุคลิกจภาพของผู
36
การเลี
าคสิ่งของ้ต้องขัง
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุ
าหมายเข้าร่วมงาน
2. มูผลลทีนิ่สธนใจให้
ิแก้ไขฟืก้นลุ่มฟูเป้และสงเคราะห์
ผู้กระทาผิด มูลนิธินี้เป็นองค์การสาธารณกุศ37ล

้องการจ้าง ้ ถูก คุม ความประพฤติ ได้ ก่อ ตั้งมาตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2524 ปั ญ หา
38
มีแผนภู
ห น้ ามทีิท่ ให้ี่ 4–15
ความช่ตวาแหน่
ยเหลืงอทีจ่ตาเลยและผู
เบื
้ องต้มนิทในการแก้
้น ฟู่ใผชู้้ใกนการท
ระทาผิางาน
ดส่วนใหญ่ จะเป็นในเรื่องความยากจน การขาดอุปกรณ์พื้นฐาน
แผนภู
ี่ 4–16 ทัไกขฟื
ษะที
38
ในการดารงชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลเมื่อเวลาเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งในระยะแรกยังไม่ได้รับการสนับสนุน
แผนภูมกิทารต่
ี่ 4–17
่อนไขการท
วมกัต่บอนายจ้
ง/สถานประกอบการ
การบริ
าง ๆ เงืจากภาครั
ฐหรืางานร่
อเอกชน
มาปี าพ.ศ.
๒๕๒๕ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุ39
ฒิ
มิทที่ 4–18
จะจ้างแรงงานผู
้นโทษ
ทีแผนภู
่มีจิตศรั
ธาจัดตั้งเหตุ
มูลผนิลที
ธิแ่ไก้ม่ไปขฟืระสงค์
้นฟูและสงเคราะห์
ผู้ก้พระท
าผิดที่เป็นผู้ใ หญ่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในด้า40
น
การช่
อ และแก้
ไขฟื้ น ฟู ผู้ กฐระท
าผิ าดง/สถานประกอบการสนใจ
จนกระทั่ งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึ ง ปั จจุ บั น รัฐ บาลได้ เล็ งเห็41
น
แผนภูวมยเหลื
ิที่ 4–19
มาตรการภาครั
ที่นายจ้
ความส าคั ญ ของการสงเคราะห์ ผู้ ก ระท าผิ ด ในงานคุ ม ประพฤติ จึ ง ได้ อ นุ มั ติ งบประมาณ เพื่ อ การ
สงเคราะห์ผู้กระทาผิดที่มีฐานะยากจนและขัดสน โดยให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก เกี่ยวกับ
การสงเคราะห์ ผู้ ก ระท าผิ ด ภายหลั งพ้ น จากการคุ ม ประพฤติ ห รื อ ผู้ ก ระท าผิ ด หลั งปล่ อ ยจากกรม
ราชทัณฑ์ (Aftercare) จึงทาให้กระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทาผิดของกรมคุมประพฤติ ครอบคลุมไปถึง
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับการปล่อยตัว หรือพ้นจากเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
และรวมถึง ผู้ที่อยู่ในกระบวนการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วย
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ิ มูลนิธินี้ได้เปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร
3. มูลนิธิพันธกิจเรือนจสารบั
าคริสญ
เตีแผนภู
ยน กรุงมเทพ
เพื่อรับผู้พ้นโทษเข้ามาพักพิง โดยเริ่ มก่อตั้งปี 2514 ภายใต้ชื่อ “องค์การพันธกิจเรือนจาคริสเตียนใน
หน้า
ประเทศไทย” โดยศาสนาจารย์ แจ๊ค แอลมาติน ซึ่งเป็นมิชชันนารีที่มาจากประเทศอเมริกา ท่านและ
ภรรยามี ค วามตั้ งใจในด้ าน การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต้ อ งขั งในเรือ นจ า โดยเริ่ ม จากการเข้ า ไปสอน
แผนภูมงิทกฤษให้
ี่ 1–1 แสถิ
้องราชทั
ฑ์ ง17
ด ภาคเหนื
ภาษาอั
ก่ผตู้ ติผ้อู้ตงขั
งให้ กณ
ารส่
เสริจัมงด้หวัานการศึ
กษาอ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒ นาชีวิตผู้ ต้องขังใน2
มิทาี่ 4–1
จาแนกตามคดี
้องขังวต้ยดี
องโทษ
รูแผนภู
ปแบบต่
ง ๆ การด
าเนินงาน ได้ทผี่ผ่าู้ตนไปด้
และได้มีอาสาสมัครจากหลายแห่งได้เข้ามาร่วมงานนี้ด้ว30ย
และงานดั
กล่าวได้จาแนกตามอายุ
ขยาย ไปสู่อีกหลายเรื
แผนภูมิที่ ง4–2
ผู้ต้องขังอนจา
30
นอกเหนื อ จากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วแล้ ว ภาคส่ ว นราชการก็ มี ก ารตื่ น ตั ว มากขึ้ น เช่ น
แผนภู
มิที่ 4–3 จ2561
าแนกตามการศึ
กษาสูงสุดได้ของผู
31
ในปี
งบประมาณ
กระทรวงแรงงาน
ร่วมมื้ต้อองขั
กับง 5 หน่วยงานรัฐ เอกชน ในการสร้างอาชีพให้
ี่ 4–4นทีสถานภาพสมรสของผู
งขัฑสถานบ
ง
ผูแผนภู
้ต้องขัมงิทโดยวั
่ 26 มีนาคม 2561 ณ้ตทั้อณ
าบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี พลตารวจเอก อดุล31ย์
แสงสิ
รัฐมนตรี
่าการกระทรวงแรงงาน
แผนภูงมแก้ิที่ ว4–5
กลุ่มวอาชี
พที่เคยทามาก่อน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
32
ยุติธรรม นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม
อาชีพทีธ่ชีลอบที
่สุดนทึกข้อตกลงโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขั32ง
ร่แผนภู
วมเป็มนิทสัี่ ก4–6
ขีพยานในพิ
งนามบั
แผนภูามงกรมการจั
ิที่ 4–7 ความสามารถพิ
ศษด้
ง
33
ระหว่
ดหางาน กรมพัเฒ
นาฝีานช่
มือาแรงงาน
กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาหอการค้
าแห่ งประเทศไทย
ฐ ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิ
เศษด้ตอบสนองนโยบายรั
านขับรถยนต์
33
แรงงาน สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขัง มุ่งหวังส่งเสริมคนดีสู่สังคม และแก้ไขปัญหาการ
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิ
านอื่นดๆหางาน อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน รองอธิ บ ดี ก รม
34
ขาดแคลนแรงงาน
โดยมี อ ธิ บ ดีเกศษด้
รมการจั
แผนภูณมฑ์ิที่ 4–10
การได้การสภาอุ
รับความรูตสาหกรรมแห่
้อื่นเพิ่มเติมในระหว่
างอยู่ในเรืและรองประธานกรรมการหอการค้
อนจา
34
ราชทั
รองเลขาธิ
งประเทศไทย
าไทย
เป็
นผู้ลมงนามในบั
ข้อตกลง
(http://gnews.apps.go.th
: กระทรวงแรงงาน จับมือ 5 หน่วยงานรั35ฐ
แผนภู
ิที่ 4–11 นทัทึกกษะฝี
มือด้านช่
างที่ต้องการฝึกเพิ่ม
เอกชน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง)
แผนภูมิที่ 4–12
สิ่งทีป่ตเมื
้องการให้
ภาครัปฐช่แบบจากต่
วยเหลือ างประเทศแล้ว จะเห็นว่า เรือนจาในประเทศไทย
35
โดยสรุ
่อพิจารณารู
มิทบี่ 4–13
ง คล้ายกับประเทศเบอร์มิวด้า ในแง่มุมที่ เน้นการสร้างความ
36
มีแผนภู
แนวปฏิ
ัติต่อผู้ใบุกล้คลิพก้นภาพของผู
โทษและผู้ต้พ้อ้นงขัโทษ
มัแผนภู
น่ คงในสั
พันธภาพความเป็
นครอบครั
วของผู
้ต้องขัางร่วและมี
าร
มิที่ ม4–14
เหตุผลที่สนใจให้
กลุ่มเป้
าหมายเข้
มงานโครงการเน้นให้สมาชิกในครอบครัวได้มีก37
พบปะกันสัปดาห์ละครั้ง และมีส่วนคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น ในแง่มุม การจัดตั้งบ้านพักช่วยเหลือฟื้ นฟู
ิที่ ด4–15
้องการจ้
ผูแผนภู
้กระทมาผิ
หรือบ้ตาาแหน่
นกึ่งวิงถทีี ่ต105
แห่งาทัง่วประเทศ โดยเป็นการดาเนินงาน ของภาคเอกชนและองค์ก38ร
แผนภูมิทคี่ รต่
4–16
่ใช้ในการท
อาสาสมั
าง ๆ ทัทีก่อษะที
ยู่ภายใต้
การดูแางาน
ลของกระทรวงยุติธรรม บริการหลักที่จัดขั้นคือ การจัดสถานที่พ38ัก
การให้
กษา การจั
ดหางานางานร่
เป็นต้วนมกับ้บานายจ้
นกึ่งวิาถง/สถานประกอบการ
ีบางแห่งจะมีการจัดตั้งโรงงานขึ้นภายในเพื่ อเป็นการ
แผนภูมคิทาปรึ
ี่ 4–17
เงื่อนไขการท
39
สร้างงานให้ แก่ผู้พ้น โทษ ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร ของมูล นิธิพันธกิจเรือนจ า
แผนภู
4–18
ผลทีา่ไนสวั
ม่ประสงค์
จะจ้ลานิงแรงงานผู
้พ้นโทษ เท่านั้นที่เป็นที่พักพิงของผู้พ้นโทษ
40
คริ
สเตีมยนิที่ กรุ
งเทพเหตุ
และบ้
สดี ของมู
ธิพิบูลสงเคราะห์
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
41
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ญแผนภู
ิ
2.5 มูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้สารบั
องกับการปฏิ
บัติงมานของกรมราชทั
ณ ฑ์ มีจานวน 6 มูลนิธิ
ดังนี้ (www.correct.go.th)
ตารางที่ 2-2: มูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์

หน้า

แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ
ที่
ชื่อมูลนิธิ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ

สังกัด 2
สานัก/กอง 30
แผนภู
ิที่ 4–2น พระราชทาน
จาแนกตามอายุผ1.ู้ต้อเพืงขั่องให้ ความช่วยเหลื อผู้ พ้นโทษในเรื่องของทุ น กองสังคม 30
1 มกองทุ
พเพื่อสนอง ประกอบอาชี
พ ้ต้องขัง
สงเคราะห์ 31
แผนภูมสานฝั
ิที่ 4–3นอาชีจาแนกตามการศึ
กษาสูงสุดของผู
ด าริ ส ม เด็ จ 2. เพื้ต่ อ้อเป็งขันงขวัญ กาลั งใจให้ แ ก่ผู้ ต้องขั งได้ ส านึ กใน
แผนภูมพิทระราช
ี่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
31
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พระมหากรุณาธิคุณให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แผนภูมสยามบรมราชกุ
ิที่ 4–5 กลุ่มอาชี
ามาก่อองดี
น มี ร ายได้ ห าเลี้ ย งตนเองและครอบครั ว
32
มารีพที่เคยทพลเมื
แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุดภายหลังพ้นโทษ
32
เพืา่อนช่
ให้าหงน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเ3.ศษด้
33
ให้ความช่วยเหลือและติดตามการดาเนิ นชีวิตของ
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเผูศษด้
านขั
บรถยนต์
33
้ต้องขั
งหลั
งพ้นโทษ
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
34
2 มมูิทลี่ นิ4–10
ธิพิบูลการได้
สงเคราะห์
ารสงเคราะห์
ผู้ต้อ่ในเรื
งขังอและผู
แผนภู
รับความรู1.
้อื่นให้
เพิ่มกเติ
มในระหว่างอยู
นจา ้พ้นโทษ รวมถึง กองสังคม 34
ครอบครั ว ในด้ านต่ า ง ๆ เช่ น ทุ น ประกอบอาชี พ สงเคราะห์
แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่ทุานงทีการศึ
่ต้องการฝึ
35
กษาบุกตเพิรผู่ม้ต้องขัง
จัดฐให้
ีบริการบ้
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภ2.าครั
ช่วมยเหลื
อ านกึ่งวิถีสาหรับผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุม
35
แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผูประพ
้ต้องขังฤติ ข องกรมราชทั ณ ฑ์ รวมทั้ งส่ ง เสริ ม
36
สนับสนุนการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีขององค์กรอื่น ๆ ที่มี
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้วักตลุถุ่มปเป้
าหมายเข้
าร่วมงาน
37
ระสงค์
คล้ายคลึ
งกัน
3. ส่าง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้
38
เกี่ ยางาน
วกั บ ระบบคุ ม ประพฤติ ระบบการปฏิ บั ติ ต่ อ
แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการท
38
ผู้กระทาผิดหลังปล่อยและการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม
แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่
วมกัาผิบนายจ้
39
ผู้กระท
ด าง/สถานประกอบการ
4. เพืจะจ้
่อดาาเนิ
นการหรื้พอ้นร่โทษ
วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์
งแรงงานผู
40
างประเทศ
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐทัที้ง่นในและต่
ายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
41
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สังกัด
สานัก/กอง
หน้า

3 มมูิทลี่ 1–1
นิธิส่งเสริ
องดี ณ1.ฑ์สนั
งเสริอมสวัสดิการเกี่ยวกับผู้ถูกคุม กองสังคม 2
แผนภู
สถิมตพลเมื
ิผู้ต้องราชทั
17บจัสนุ
งหวันดและส่
ภาคเหนื
ประพฤติและผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์
สงเคราะห์
แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผ2.ู้ต้อให้งขักงารสงเคราะห์
ต้องโทษ ช่วยเหลือบุคคลและครอบครัว
30
่ยวข้
แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผทีู้ต่เ้อกีงขั
ง อง ได้แก่ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้พ้นโทษ
30
สนังบสุสนุ
นและร่
วมมื
แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึ3.กษาสู
ดของผู
้ต้องขั
ง อกับหน่วยงานราชการและ
31
เอกชนในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวออกสู่
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
้ต้องขัง ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดให้กลั บ
31
สังคมและแก้
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพที่เคยทตนเป็
ามาก่นอพลเมื
น องดี
32
แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด4. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน
32
ดาเนินการในการป้องกันอาชญากรรม
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้
านช่
าง น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย การประชุ ม
33
5. สนั
บ สนุ
การสัานขั
ม มนาและดู
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้
บรถยนต์ งานทางวิช าการเกี่ยวกั บงานคุ ม
33
ประพฤติ
ณ ฑ์ หรือที่กรมราชทัณ ฑ์ มี
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้
านอื่นของกรมราชทั
ๆ
34
ส่วนร่วมด้วยทั้งในหรือต่างประเทศ
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อ6ื่น.ด
เพิาเนิ
่มเตินมในระหว่
างอยู
า ่ น ๆ ในการ
34
การร่ ว มมื
อ กั่ใบนเรืหน่อนจ
ว ยงานอื
าเพ็่ตญ้องการฝึ
สาธารณประโยชน์
และการกุศลสาธารณะ
แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่าบงที
กเพิ่ม
35
วข้องกั
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภ7.าครัไม่ฐเช่กีว่ยยเหลื
อ บการเมือง
35
แผนภู
บุคลิกภาพของผู1.
้ต้องขั
4 มมูิทลี่ 4–13
นิธิโรงพยาบาล
เพืง่ อ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล ทัณฑสถาน 36
ณฑ์ เหตุผลที่สนใจให้ผูก้ตลุ้อ่มงขั
ป่วยทั้งคนไทยและต่
แผนภูมราชทั
ิที่ 4–14
เป้างหมายเข้
าร่วมงาน างชาติที่อยู่นอกเหนือ โรงพยาบาล37
หลักาประกั
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้
ง นสุขภาพแห่งชาติ ประกันอื่นใดที่สมควรมี ราชทัณฑ์ 38
และที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการท
38
2. างาน
สนั บ สนุ น สงเคราะห์ ผู้ ต้ องขังที่ กาลั งจะพ้ น โทษ
และเจ็
วยอยูา่ทง/สถานประกอบการ
ี่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่
วมกับบป่นายจ้
39
ด้านค่
จ่ายในการเดิ
ทางกลับภูมิลาเนา
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์
จะจ้าใช้
างแรงงานผู
้พ้นนโทษ
40
3. สนับสนุนทุนในการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐสถานที
ที่นายจ้า่ แง/สถานประกอบการสนใจ
41
ละทุ นในการจัดซื้ออุป กรณ์ เครื่อ งมือทาง
การแพทย์ ที่ ทั น สมั ย อั น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการ
ส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากรเพื่ อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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สังกัด
สานัก/กอง
หน้า

งเสริจังมหวัการศึ
กษา ค้อนคว้า วิจัย เพื่อพัฒ นางาน
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณ5.ฑ์ส่17
ด ภาคเหนื
2
ด้ า น การฟื้ น ฟู บ าบั ด รั ก ษ าของทั ณ ฑ สถา น
แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผโรงพยาบาลราชทั
ู้ต้องขังต้องโทษ ณฑ์
30
แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผ6.ู้ต้อเพืงขั่องช่วยเหลือ สนับสนุนในกิจการของทัณฑสถาน
30
ฑ์ ง
แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึโรงพยาบาลราชทั
กษาสูงสุดของผู้ตณ
้องขั
31
7. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณ
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
้ต้องขัง
31
ประโยชน์
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพที่เคยทามาก่อน
32
5 มมูิทลี่ นิ4–6
ธิพะทอาชี
ามะรง
แผนภู
พที่ชอบที่สุด1. จั ด ประชุ ม คณะมู ล นิ ธิ พ ะท ามะรงและกองทุ น กองการ 32
สมพงษ์ อ่วมน้อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุป เจ้าหน้าที่
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้
านช่าง าเนินงานต่อปี
33
รายงานผลการด
2. จัาดนขั
ท าทุ
น พะท ามะรงและกองทุ น สมพงษ์ อ่ ว ม
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้
บรถยนต์
33
น้อย านอื่น ๆ
แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้
34
เพื่ อ มอบให้ กั บ บุ ต รข้ าราชการ/ลู ก จ้ าง สั งกั ด กรม
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อราชทั
ื่นเพิ่มณเติฑ์มสในระหว่
างอยู่ในเรื
า น้อย
34
าหรับครอบครั
วผู้มอีรนจ
ายได้
ประกาศขอรั
บบทุ่มทุนนสำส�าหรั
หรับบเรืเรืออนจำจา/ทั
� / ทัณณฑสถานเขต
ฑสถานเขต
แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่3.างทีประกาศขอรั
่ต้องการฝึกเพิ
35
นจ า/ทั
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภ1-9/เรื
าครัฐช่วอยเหลื
อ ณ ฑสถานอิ ส ระ และส่ ว นกลาง
35
ก รม ราช ทั ณ ฑ์ โด ย ปี พ .ศ .2550 ได้ จั ด ส รร
แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผูทุ้ตน้อการศึ
งขัง กษา จานวน 47 ทุนเป็นเงิน 104,000 บาท
36
้สมัคารขอรั
บทุนเพื่อมอบให้
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้4.กลุรวบรวมผู
่มเป้าหมายเข้
ร่วมงาน
37
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง
6 มูลนิธิพัฒนางาน
1. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
แผนภูมราชทั
ิที่ 4–16
ทั
ก
ษะที
ใ
่
ช้
ใ
นการท
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สารบัญแผนภูมิ
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าภาคเอกชน่นคงของมนุ
เข้ามามี สษ่ วย์นร่และ
ว40ม
ในการช่
ผูเหตุ
้พ้นผโทษ
ตางแรงงานผู
ิธรรม
กระทรวงพั
ในการช่
้ควรร่
พ้นโทษ
รรม กระทรวงพั
งคมและความมั
คงของมนุมผูษ้ตย์้อแงขั
ละ
กระทรวงแรงงาน
วมกั2.นกกระทรวงยุ
าหนดแนวทางในการพั
ฒนาผู้พฒ้นนาสั
โทษอย่
างจริงจัง 3. ่นการควบคุ
แผนภูมิทวี่ยเหลื
4–19อผูมาตรการภาครั
ฐที่นายจ้ตาิธง/สถานประกอบการสนใจ
41ง
กระทรวงแรงงาน
วมกัมนพักนาหนดแนวทางในการพั
ฒนาผู้พว้นจัโทษอย่
งจัง 3. การควบคุ
ในเรือนจา ควรเน้นควรร่
ความสั
ธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครั
ดฝึกวิชาาชีงจริ
พโดยเฉพาะส
าหรับมกลุผู้ต่ม้อเสีงขั่ย ง
ในเรื
อนจาาความผิ
ควรเน้นดความสั
พันธ์รดะหว่
างผู้ต้อชงขัาชีงพกับเฉพาะในการจั
ครอบครัวจัดฝึดกโครงการฯ
วิชาชีพโดยเฉพาะส
บกลุ่มเสี่ยง
ที่จะกระท
ซ้า 4. มควรจั
บุคลากรวิ
เป็นนักสัาหรั
งคมสงเคราะห์
ทีนั่จกะกระท
าความผิ
4. ควรจัาดหน้
บุคลากรวิ
าชีพนเฉพาะในการจั
เป็นนั้ ปกสัระสบการณ์
งคมสงเคราะห์
จิ ต วิ ท ยา
หรื อดจัซ้ดาอบรมเจ้
า ที่ ที่ ดชาเนิ
การโครงการฯดโครงการฯ
เพื่ อ ให้ ค วามรู
ใน
นัการด
ก จิ ตาเนิ
วิ ทนยา
การหรื อ จั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ด าเนิ น การโครงการฯ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ป ระสบการณ์ ใ น
การดาเนินการบุ ญ ช่ ว ย แจ้ งเวชฉาย (2561) ได้ ท าการศึ ก ษา ปั จ จั ย สนั บ สนุ น และปั ญ หาอุ ป สรรค
ญ ช่ ว ย แจ้านโยบายสาธารณะสู
งเวชฉาย (2561) ได้่การปฏิ
ท าการศึ
ปั จศจัึกยษาโครงการคื
สนั บ สนุ น และปั
ญสหาอุ
ป สรรค
ในการดาเนินบุโครงการน
บัตกิ :ษากรณี
นคนดี
ู่สังคม
ในการดาเนินโครงการนานโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการคืนคนดีสู่สังคม
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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ญแผนภู
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยที่ทาให้งานนีสารบั
้ประสบความส
าเร็จมคืิ อ การวางแผนอย่างเป็นระบบและความ
ชัดเจนในขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม รวมทั้งการมีงบประมาณและกาลังคนดาเนินการอย่างเพียงพอ
หน้า
และคนที่ ท ามี จิ ต ส านึ ก 2. ปั ญ หาอุ ป สรรค คื อ บางกิ จ กรรมมี ค วามซ้ าซ้ อน ในการใช้ งบประมาณ
3. แนวทางการพัฒนา คือ ควรพัฒนาแนวทางการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจน
แผนภูมิที่ 1–1ยศพนต์
สถิติผสุู้ตธ้อรรม
งราชทั
ณฑ์ 17ศึจักงษาเรื
หวัด่อภาคเหนื
อ
(2561)
ง รูปแบบการมี
ส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง2
ี่ 4–1 ม ชนและเรื
จาแนกตามคดี
ี่ผู้ต้องขังต้องงโทษ
30
ศูแผนภู
น ย์ ยุมติทธรรมชุ
อนจทากลางฉะเชิ
เทรา ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพปั จจุบันและปั ญ หา
ของการมี
ส่ ว นร่ วจมเพื
่ อ คื น คนดี สผู่ สู้ตั้องคม
แผนภูมิที่ 4–2
าแนกตามอายุ
งขัง ระหว่า งศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและเรือ นจ ากลางฉะเชิ งเทรา
30
คือ สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว การประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ี่ 4–3
จาแนกตามการศึ
ษาสู
งสุดของผู
้ต้องงขั
ยัแผนภู
งไม่มมีปิทระสิ
ทธิภาพ
ไม่มีงานรองรับกหลั
งจากที
่ผู้ต้องขั
ที่พง้นโทษ สื่อข่าวสารที่สังคมได้รับเกี่ยวกับผู้ต้องขั31ง
มิที่ 4–4
้ต้อญงขัหาที
ง ่สังคมไม่ตระหนักถึงความจาเป็นของการมีส่วนร่วมใน
31
ทีแผนภู
่พ้นโทษเป็
นไปได้สถานภาพสมรสของผู
ในด้านลบ ตลอดจนปั
การคื
2. รูปกลุแบบที
แผนภูนมคนดี
ิที่ 4–5
่มอาชี่เหมาะสมในการมี
พที่เคยทามาก่อนส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
32
เรือนจากลางฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือ
แผนภูมิทการรั
ี่ 4–6บรองความประพฤติ
อาชีพที่ชอบที่สุด ให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
32
แรงงาน
มิที่ 4–7
ความสามารถพิ
ศษด้การประสานงานระหว่
านช่าง
33
ทัแผนภู
้งในระหว่
างต้องโทษและหลั
งพ้นเโทษ
างเรือนจาและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตลอดจน
การเสริ
างทัศความสามารถพิ
นคติที่ดีต่อผู้ต้อเงขั
ง 3.านขัการประเมิ
าง
แผนภูมมิทสร้
ี่ 4–8
ศษด้
บรถยนต์นรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่33
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจากลางฉะเชิงเทรา พบว่า รูปแบบดังกล่าวสามารถนาไปพัฒนาการมีส่วน
มิทาี่ 4–9
เศษด้อานจ
นอืากลางฉะเชิ
่น ๆ
ร่แผนภู
วมระหว่
งศูนย์ยความสามารถพิ
ุติธรรมชุมชนและเรื
งเทราในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ34
แผนภูมิที่ 4–10
การได้เดชมณี
รับความรู
้อื่นเพิ่มได้เติทมาการศึ
ในระหว่กษา
างอยูการกลั
่ในเรือบนจใจของผู
า ้ พ้น โทษผ่ านทางการใช้ชีว34
ทิวาพร
(2560)
ิต
ในบ้
วิ ถี แ นวคริ
ส ต์ ม:ือศึด้กานช่
ษากรณี
้ า นกึ่ งกวิ ถเพิี บ่ม้ า นพระพรของมู ล นิ ธิ พั น ธกิ จ เรื อ นจ าคริ ส เตี ย35
น
แผนภูา นกึ
มิท่ งี่ 4–11
ทักษะฝี
างที่ต้อบงการฝึ
ผลการศึกษาพบว่า 1. การดาเนินงานของบ้านพระพรมีการดูแลสมาชิกอย่างเป็นระบบ กิจกรรมต่าง ๆ
ิที่ 4–12
่ต้องการให้บภผิาครั
ฐช่วยเหลือ ก ดูแลปัจจัยพื้นฐาน ฝึกอาชีพเสริม และมีชั้นเรีย35
ส่แผนภู
งเสริมมระเบี
ยบวินสิัย่งทีและความรั
ดชอบของสมาชิ
น
แผนภู
ี่ 4–13 บุ้ทคางพระคั
ลิกภาพของผู
้ต้องขัง ้ ยังมีกระบวนการจัดการกับอารมณ์และพฤติกรรมติดตั36ว
เพื
่อพัฒมิทนาความรู
มภีร์ นอกจากนี
ของสมาชิ
ให้ เป็ นเหตุ
ไปในทางที
่ดีขึ้ นกลุมี่มคเป้ริสาหมายเข้
ตจักรพระพรเป็
แผนภูมิที่ ก4–14
ผลที่สนใจให้
าร่วมงานน ศูน ย์กลางประสานงานกับ ผู้ พ้น โทษและ
37
เป็นสถานที่ที่สมาชิกเก่า และใหม่สามารถกลับมารวมตัวกันได้ ซึ่งทาให้เกิดพันธะทางสังคมที่ต่อเนื่อง
มิที่ 4–15 ตอาแหน่
งที่ต้องการจ้
าง า งไม่ เป็ น ทางการเมื อ งกลั บ สู่ สั งคม 2. กระบวนการกลั บ ใจ
38
ช่แผนภู
ว ยในการสอดส่
งดู แ ลพฤติ
ก รรมอย่
แผนภูมิที่ ก4–16
ทักษะที่ใช้พบว่
ในการท
างาน
ของสมาชิ
ในบ้านพระพร
าสมาชิ
กมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจคือตัดสินใจที่จะละทิ้งการกระทาผิ38
ด
และตั
าเนินชีเงืวิต่อตามแบบอย่
างของพระเยซู
สต์เริ่มตั้งแต่ในเรือนจา และมีสมาชิกบางคนเกิดการ
แผนภู้งมใจด
ิที่ 4–17
นไขการทางานร่
วมกับนายจ้คาริง/สถานประกอบการ
39
เปลี่ ย นแปลงนี้ เมื่ อ ได้ รั บ การฝึ ก ฝนในบ้ า นพระพรแล้ ว การเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ทั้ ง ด้ า นพฤติ ก รร ม
ิที่ 4–18
ผลที
่ไม่ตปวิระสงค์
จะจ้งาผลให้
งแรงงานผู
ด้แผนภู
านอัตมมโนทั
ศน์ เหตุ
และด้
านจิ
ญญาณส่
สมาชิ้พก้นมีโทษ
มุมมองใหม่ต่อตนเอง และผู้อื่นในทางที่ดีข40
ึ้น
ี่ 4–19 าเนิ
มาตรการภาครั
ฐที่น่ยายจ้
41
ช่แผนภู
วยให้มพิทวกเขาด
นชีวิตในช่วงเปลี
นผ่านง/สถานประกอบการสนใจ
(Transitional Period) จากเรือนจาไปสู่สังคมภายนอกได้
อย่ า งเข้ ม แข็ ง 3. ควรมี ก ารขยายแนวคิ ด ในการส่ ง ต่ อ ผู้ พ้ น โทษจากเรื อ นจ าไปอยู่ ใ นการดู แ ล
ของคริสตจักรหรือให้หน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรโดยอาจพ่วงมิติ
ของศาสนาอันจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา (2546) ได้ทาการศึกษา ทัศนะของเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ต่อมาตรการ
ควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจากลางคลองเปรม ผลการศึกษาพบว่า
เจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ร้ อ ยละ 16.6 มี ค วามไม่ แ น่ ใ จว่ า กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ในปั จ จุ บั น
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด ทั้งนี้ อาจเนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลาย
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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สารบัาญ
ิ าที่ ร าชทั ณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 32.5
ประการที่ เป็ น อุ ป สรรคในการท างานของเจ้
หน้แผนภู
า ที่ เจ้ ามหน้
มีความเห็นที่ไม่แน่ใจว่าสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจาเอื้อต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เนื่องจากปริมาณ
ผู้ ต้องขังเพิ่ มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง ในขณะที่เรือนจา/ทั ณ ฑสถานทั่ วประเทศสามารถรองรับ ผู้ ต้องขัหน้
งได้า
ประมาณ 80,000 คนเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.7 มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
ี่ 1–1อุจฉกรรจ์
สถิติผู้ตค้อวรมี
งราชทั
ณฑ์ 17มดูจัแงหวั
ผูแผนภู
้ต้องขัมงิทในคดี
การควบคุ
ลทีด่เข้ภาคเหนื
มงวดกว่อาผู้ต้องขังในคดีธ รรมดา เนื่องจากผู้ต้องขังใน2
แผนภู
มิที่ 4–1มีระยะเวลาต้
จาแนกตามคดี
ที่ผู้ต้องขังต้องโทษ
คดี
อุจฉกรรจ์
องโทษยาวนาน
จึงมีแนวโน้มในการแหกหั กหลบหนีมากกว่า ผู้ ต้องขัง30
ที่
ต้แผนภู
องโทษระยะเวลาสั
้น ๆ
มิที่ 4–2 จาแนกตามอายุ
ผู้ต้องขัง
30
เจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ร้ อ ยละ 35.1 มี ค วามเห็ น ด้ ว ยว่ า การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ติ ด
แผนภูมิทดี่ 4–3
กษาสู
้องขัง ดได้ และไม่ ห วนกลั บ ไปเสพอีก เนื่ องจาก
31
ยาเสพติ
โดยวิธจีชาแนกตามการศึ
ุ ม ชนบ าบั ดช่ ว ยให้
ผู้ ตง้สุอดงขัของผู
งเลิ ก้ตยาเสพติ
สถานภาพสมรสของผู
ผูแผนภู
้ต้องขัมงิททีี่ ่ไ4–4
ด้รับการบ
าบัดด้วยวิธีชุมชนบ้ต้อาบังขัดง จะมีกาลังใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากกว่าวิธีอ31
ื่น
อย่
างชัมดิทเจน
้องขังอคดี
แผนภู
ี่ 4–5และจะท
กลุ่มาให้
อาชีปพริทีม่เาณผู
คยท้ตามาก่
น ยาเสพติดลดลงอีกด้วย
32
เจ้าหน้ าที่ร าชทัณ ฑ์ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 59.7 มีความเห็ น ด้วยว่าควรให้ การดูแลผู้ ต้ องขัง
แผนภู
ม
ท
ิ
่
ี
4–6
อบที่สุด ที่มากขึ้นจะทาให้สภาพร่างกายและจิตใจอ่อนแอลง หากจะต้องอยู
32่
สูงอายุเป็นกรณีพอาชี
ิเศษพเนืที่อ่ชงจากอายุ
แผนภูมิที่ 4–7
ในสถานะผู
้ต้องขัความสามารถพิ
งแล้ว เจ้าหน้าทีเศษด้
่ราชทัานช่
ณฑ์างจาต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ เพราะสภาพจิตใจจะอ่อนไห33ว
มากกว่
ูงอายุทความสามารถพิ
ั่วไป
แผนภูมาิทผูี่้ส4–8
เศษด้านขับรถยนต์
33
เจ้ าหน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ร้ อ ยละ 20.8 มี ค วามเห็ น ที่ ไม่ แ น่ ใจว่า ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ต้ อ งขั ง
ิที่ 4–9 ความสามารถพิ
34
รัแผนภู
บรู้ข่ามวสารภายนอกได้
อย่างเต็มเศษด้
ที่ ทั้งานีนอื้ เนื่น่อๆงจากข่าวสารภายนอกบางประเภท อาจกระตุ้นให้จิตใจ
แผนภู้ตม้อิทงขัี่ 4–10
การได้กรับเหิความรู
้อื่นเพิน่มภัเติยมต่ในระหว่
่ในเรือนจ
า าได้ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนใหญ่
34
ของผู
งเกิดความฮึ
ม อันจะเป็
อความมัา่นงอยู
คงของเรื
อนจ
ร้แผนภู
อยละมิท34.4
มีความไม่
ยว่าาจงทีานวนเจ้
าพนักเพิ
กงานผู
ี่ 4–11
ทักษะฝีเห็มนือด้ด้วานช่
่ต้องการฝึ
่ม ้ควบคุมมีสัดส่วนเหมาะสมกับจานวนผู้ต้องขั35ง
เนื่องจากกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่อย่างจากัด ผนวกกับจานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพื้นที่เรือนจา/
มิที่ 4–12
สิ่งทีท่ตาให้
้องการให้
ฐช่วยเหลื
35
ทัแผนภู
ณฑสถานที
่คับแคบ
เจ้าหน้ภาาครั
ที่ราชทั
ณฑ์ตอ้องตรากตราทางานหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นสาหรับผล
แผนภูมิที่ 4–13 บุฐคานลิกพบว่
ภาพของผู
้องขัาทีง่ราชทัณฑ์ที่มีอายุ อายุราชการ และประสบการณ์การทางาน
36
การทดสอบสมมติ
า เจ้า้ตหน้
ภายในเรื
นจาที่ตเหตุ
่างกัผนลทีจะมี
ความสักลุม่มพัเป้นธ์ากหมายเข้
ับทัศนะต่
มาตรการการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟู พ.ร.บ.
แผนภูมิทอี่ 4–14
่สนใจให้
าร่วอมงาน
37
ราชทัณ ฑ์ พ.ศ.2479 และระเบี ย บกรมราชทัณ ฑ์ด้านการควบคุมและการแก้ไขฟื้น ฟู วิธีการปฏิบั ติ
ิที่ ง4–15
ตาแหน่งณ
ที่ตฑ์้อโงการจ้
38
ต่แผนภู
อผู้ต้อมงขั
ของกรมราชทั
ครงสร้าางงการบริหารของเรือนจาที่ต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับทัศนะ
มิที่ 4–16 ทักษะที
่ใช้ในการทไขฟื
างาน
38
ต่แผนภู
อมาตรการการควบคุ
มและการแก้
้นฟูผู้ต้องขัง
ในส่วเงืนของปั
ญหาและอุ
สรรคในการควบคุ
มและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง พบว่า เจ้าหน้า39
ที่
แผนภูมิที่ 4–17
่อนไขการท
างานร่ปวมกั
บนายจ้าง/สถานประกอบการ
ราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ มีความเห็ นว่าปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ทาให้ ไม่สามารถควบคุม และดูแล
ม่ประสงค์
จะจ้้ตา้องแรงงานผู
้นโทษ
40
ผูแผนภู
้ต้องขัมงิทได้ี่ 4–18
อย่างทัเหตุ
่วถึงผลที
ปัญ่ไหาปริ
มาณผู
งขังมากท้พาให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังลดลง
ี่ 4–19 มาตรการภาครั
ายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
41
ปัแผนภู
ญหาด้มิทานงบประมาณที
่ได้รับไม่เฐพีทีย่นงพอในการด
าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ต่างก็เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด ส่วนปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีที่ช่วยในการควบคุมผู้ต้องขัง และ
ปัญหาทัศนคติของบุคลากรในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความเห็นว่าเป็นปัญหาและ
อุปสรรคมากในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา เห็ นว่า ในระดับนโยบาย กรมราชทัณ ฑ์ควรมีนโยบายในการ
บริหารงานเรือนจาที่ชัดเจนและเป็ นรูปธรรม ควรกาหนดกฎระเบียบที่เคร่งครัดและเด็ดขาดในการ
ควบคุมและแก้ไขฟื้นฟู ควรจัดประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธ รรมเพื่อแสวงหานโยบายในการลด
จานวนผู้ต้องขังลง ส่วนในระดับปฏิบัติ ควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ในระดับ
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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สารบัาแหน่
ญแผนภู
เจ้าหน้าที่ ควรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในต
งอื่นได้มทิ ุกระดับ ควรประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้นเพื่อการระดมทรัพยากร ควรมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขัง และควรจัด
หน้า
กิจ กรรมเพื่อประสานความสั มพั น ธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ ต้องขังซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดของ
ผู้ต้องขังลงได้อีกส่วนหนึ่ง
แผนภูมิที่ 1–1ภัทรสถิคงคาทิ
ติผู้ต้อพงราชทั
ณฑ์ 17
งหวัด ภาคเหนื
อ
ย์ (2557)
ได้ทจัาการศึ
กษา มาตรการทางกฎหมายในการเตรี
ยมความพร้อม2
ที่ผู้ต้องขั
งต้องโทษ
30
ผูแผนภู
้ต้องขัมงิทก่ี่ อ4–1
นปล่อจยาแนกตามคดี
ผลการศึกษาพบว่
า ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2550) ของประเทศไทย
ยัแผนภู
ง ไม่ มมี กิทารรั
ท ธิ ในลั ก ษณะดั
บ
ี่ 4–2บ รองสิ
จาแนกตามอายุ
ผู้ต้องขัง กล่
ง า วอย่ า งชั ด เจนอี ก ทั้ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากกฎหมายระดั30
พระราชบัญญัติแล้ว พบว่ามีเพียงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ฉบับเดียวเท่านั้นที่เป็นกฎหมาย
แผนภู
มิที่ 4–3งคับจโทษและมี
าแนกตามการศึ
ดของผู
้ต้องขั
หลั
กในการบั
บทบัญกญัษาสู
ติทงี่อสุาจน
ามาใช้
แก่งการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขั31ง
แผนภู
มิที่ 4–4 าสถานภาพสมรสของผู
้ต้องขัางาน
ง การเสริมสร้างความสั มพั นธ์ทางสั งคมแก่ผู้ ต้องขั31ง
เช่
น มาตรการด้
นการให้ การศึกษา การท
โดยสิ
ง ๆ ดักลุ
งกล่่มอาชี
าวยัพงสอดคล้
องกับอมาตรฐานขั
้นต่าของสหประชาชาติ และกฎหมายของนานา
แผนภูทมธิิทตี่ ่า4–5
ที่เคยทามาก่
น
32
ประเทศอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงมีข้อบกพร่องบางประการ ส่งผลให้
แผนภูมยิทมความพร้
ี่ 4–6 อาชี
พทีอ่ชนปล่
อบทีอ่สยตั
ุด วของผู้ต้องขังไม่อาจบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัจจุบ32
การเตรี
อมก่
ัน
ิที่ 4–7 ความสามารถพิ
เศษด้า่ อนช่รั บางรองสิ ทธิในการศึกษาแก่ผู้ ต้อ งขัง หรือ ผู้ ต้องขังไม่มีสิท33ธิ
ยัแผนภู
งไม่มมี การออกกฎหมายล
าดับ รองเพื
เสรี
ภาพในการเลื
กการงานที่ตนเองมี
ดหรือชานาญ หรือมีสิทธิเลือกงานที่ตนเองมีความสนใจ
แผนภู
มิที่ 4–8 อความสามารถพิ
เศษด้คาวามถนั
นขับรถยนต์
33
จะน าไปใช้ป ระกอบอาชีพภายหลั งการปล่ อยตัวได้เลย จากปัญ หาที่ พบข้างต้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า
แผนภูกมารปรั
ิที่ 4–9
านอื่น ๆ
ควรมี
บปรุงความสามารถพิ
และแก้ไขเพิ่มเติเศษด้
มมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
เพื่อให้เกิดการรับรองสิท34ธิ
แผนภู้ตม้อิทงขัี่ 4–10
ับความรู
้อื่นเพิด่มเจนมากขึ
เติมในระหว่
อนจ
า จจุบัน อีกทั้งยังเพื่อให้ เกิดความ
34
ของผู
งมากยิการได้
่งขึ้น รและมี
ความชั
้นกว่างอยู
าที่เ่ใป็นเรื
นอยู
่ในปั
สอดคล้
บ แนวคิ
ด ด้ ามนมาตรการเตรี
ย มความพร้
แผนภูมิทอี่ งกั
4–11
ทักษะฝี
ือด้านช่างที่ต้องการฝึ
กเพิ่ม อ มผู้ ต้ อ งขั ง ก่ อ นปล่ อ ยตั ว ของนานาประเทศ
35
และสหประชาชาติ โดยอาศั ย กลไกลของพระราชบั ญ ญั ติ ราชทั ณ ฑ์ พ.ศ.2479 ซึ่ งก าหนดให้ มี การ
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้
ช่วกยเหลื
35
ออกประกาศโดยกรมราชทั
ณ ฑ์ภาครั
เพื่ อฐให้
ารดอาเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ผู้ ต้ อ งขั ง บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
แผนภูมิที่ 4–13ญ ญับุตคิดลิักงกล่
ภาพของผู
้ต้องขันงาหลั กการว่าด้ว ยการนากระบวนการยุติธ รรมเชิงสมานฉัน36
ของพระราชบั
าว และให้
ท์
หรื
อ Restorative
Justice
แผนภู
มิที่ 4–14 เหตุ
ผลที่สมาใช้
นใจให้เป็กนลุแนวทางในการก
่มเป้าหมายเข้าร่วาหนดบทบั
มงาน ญญัติในมาตรการทางกฎหมายต่าง37ๆ
ที่ได้เสนอแนะไปก่อนหน้านี้
แผนภูมิที่ 4–15
ตาแหน่
งทีก่ตษาครั
้องการจ้
ง
โดยสรุ
ปงานศึ
้งนี้ าหากเปรี
ยบเทียบกับงานศึกษาอื่น ๆ จะมีความแตกต่างดังนี้ 38
แผนภูมิที่ 4–16
ษะทีาเอากิ
่ใช้ในการท
างาน
1. มีทักการน
จกรรมด้
านการแนะแนวอาชีพ เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการรู้ จ38ัก
ตนเองและเลื
อกอาชี
ของกรมการจั
กระทรวงแรงงาน
มาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ใกล้
แผนภูมิที่ 4–17
เงื่อพนไขการท
างานร่ดวหางาน
มกับนายจ้
าง/สถานประกอบการ
39
พ้นโทษได้เข้าใจบุคลิกภาพของตนและอาชีพที่เหมาะกับตนได้ดียิ่งขึ้น
แผนภูมิที่ 4–18
่ไม่ปงความต้
ระสงค์จอะจ้
างแรงงานผู
้พ้นพโทษ
2. ทเหตุ
าให้ผทลที
ราบถึ
งการที
่จะฝึกอาชี
ในระหว่างการต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม 40
แผนภูมิที่ 4–19
ฐที่นายจ้นาายจ้
ง/สถานประกอบการสนใจ
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3. เป็มาตรการภาครั
น การเปิ ด โอกาสให้
าง/สถานประกอบการได้ ส ะท้ อ นความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
จ้างงานผู้ที่จะพ้น โทษ รวมถึงน าเสนอแนวทางที่จะทาให้เพิ่มจานวนนายจ้างฯ ในการรับคนพ้นโทษ
เข้าทางานเพิ่มขึ้น
4. เป็นงานศึกษาทั้ง 2 ด้าน คือด้านความต้องการจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ
หรืออุ ปสงค์ (Demand) และด้านความต้องการหางานทาของผู้ใกล้พ้นโทษ หรือ อุปทาน (Supply)
เมื่อทราบความต้องการของแต่ละฝ่ายแล้วก็จะเป็นการง่ายในการ Job Matching และเป็นแนวทางที่จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานต่อไป
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษและความต้องการจ้างงาน
ของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ได้แก่ ผู้ต้องขังที่มีคาพิพากษาเด็ดขาด ถูกคุมขังในเรือนจา
กลางล าปาง และมีกาหนดโทษเหลื อจาคุกไม่เกิน 6 เดือน โดยเรียงล าดับ ระยะเวลาน้อยไปหามาก
จานวน 200 คน และสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดา โดยใช้ตารางเลขสุ่ม เรียงลาดับ 1 3 5 7 9 ... ฯลฯ และ
เลือก ตาแหน่ง 1 3 5 7 9 ... ฯลฯ มาทาแบบทดสอบจานวน 100 คน และตอบแบบสอบถาม มีความ
สมบูรณ์ จานวน 68 คน เป็นเพศชายทั้งหมด
1.2 กลุ่ มนำยจ้ ำ ง/สถำนประกอบกำร ได้แ ก่ นายจ้ าง/สถานประกอบการในจั งหวัด
ลาปางที่เคยติดต่อกับเรือนจากลางจังหวัดลาปาง จานวน 2 แห่ ง และติดต่อกับสานักงานจัดหางาน
จังหวัดลาปาง ในห้วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 2562 จานวน 95 แห่ง รวม 97 แห่ง

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาเป็ นผู้ ให้ คาแนะน าการสร้างเครื่องมือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะครอบคลุ มปัญหาของเรื่อง
วัต ถุ ป ระสงค์ กั บ ประโยชน์ ที่ ค าดว่ าจะได้ รั บ เป็ น เครื่อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถาม
จะมี 2 ชุด ดังนี้
2.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผู้ต้องขัง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. แบบสอบถาม “การส่ งเสริมการมี งานท าให้ ผู้ พ้ นโทษในจั งหวัดล าปาง” ส าหรับ
สอบถามผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษ ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป อาชีพที่เ คยทามาก่อน
อาชีพที่ชอบที่สุด ความสามารถพิเศษด้านช่าง ความสามารถพิเศษด้านการขับรถยนต์ ความสามารถ
พิเศษด้านอื่น การได้รับ ความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา ความต้องการฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม
ด้านช่าง สิ่ งที่ ต้ องการให้ ภ าครั ฐ ช่ ว ยเหลื อ ภายหลั งพ้ น โทษ และการท าแบบวัดบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อการ
รู้จักตนเอง
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มิ บั ติ ง านด้ า นการแนะแนวอาชี พ
2. แบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ สารบั
เป็ น เครืญ่ อแผนภู
งมื อ ในการปฏิ
ของกองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยบุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะ
ของบุ ค คลซึ่งเป็ น สิ่ งบ่ งชี้ ค วามเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลและเป็ น สิ่ งที่ ก าหนดลั ก ษณะการมี ป ฏิ สั ม พั น หน้
ธ์ กั บา
สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบุคคลนั้น ลักษณะเฉพาะดังกล่าวหมายรวมถึง ความคิด ความรู้สึกและ
แผนภูกรรมที
มิที่ 1–1
สถิติผู้ตน้ออยู
งราชทั
ด ภาคเหนื
พฤติ
่ผสมผสานกั
่ในแต่ณลฑ์ะบุ17คคลจังหวั
จากค
านิยามข้อางต้นนักจิตวิทยาจึงมีความเชื่อว่าพฤติกรรม2
แผนภูมลิทะบุี่ 4–1
จาแนกตามคดี
ที่ผตู้ตามสถานการณ์
้องขังต้องโทษ แต่มีความคงเส้นคงวาในระดับหนึ่งซึ่งทาให้สามารถ
30
ของแต่
คคลอาจแปรเปลี
่ยนได้
จแผนภู
าแนกลั
หรือบุคลิกภาพของแต่
มิทกี่ ษณะนิ
4–2 สจัยาแนกตามอายุ
ผู้ต้องขัง ละคนได้ ด้วยเหตุนี้ การวัดบุคลิกภาพจึงมีประโยชน์ในการ
30
จาแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ ย่อมทาให้บุคคลมีความเหมาะสมในอาชีพ
31
ทีแผนภู
่ต่างกัมนิที่ 4–3 จาแนกตามการศึกษาสูงสุดของผู้ต้องขัง
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
การที่บุคคลทราบถึ้ตง้อบุงขัคลิง กภาพของตนเอง จะช่วยให้สามารถเลือกสาขาวิชาที่จ31
ะ
ศึแผนภู
กษาต่มอิทและหรื
เลื่มออาชี
กอาชี
อย่ามาก่
างเหมาะสม
ี่ 4–5 อกลุ
พทีพ่เได้
คยท
อน ทาให้บุคคลประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพ ผลงานดี
32
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ก้าวหน้า รวมทั้งช่วยให้บุคคลมีความสุขในการประกอบอาชีพ ช่วยให้
มิที่ 4–6กเกิอาชี
พที่ชอบที
่สุด าใจในบุคลิกภาพของตน เห็ น ถึงความสาคัญ ของความเหมาะสม
32
บุแผนภู
คคลตระหนั
ดความรู
้ความเข้
แผนภูามงบุิที่ ค4–7
ความสามารถพิ
านช่พางซึ่งจะเป็นข้อมูลสาคัญในการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่33
ระหว่
ลิกภาพกั
บการศึกษา เศษด้
และอาชี
อ
และหรื
พให้ประสบความส
าเร็บจรถยนต์
ในชีวิตต่อไป
แผนภูมอิทการเลื
ี่ 4–8อกอาชี
ความสามารถพิ
เศษด้านขั
33
แบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ จะมี ชุ ด ค าถามและกระดาษค าตอบให้ ก ลุ่ ม เปา าหมายตอบ
4–9 30
ความสามารถพิ
คแผนภู
าถามมิทจี่ านวน
ข้ อ มี ตั ว เลื อเศษด้
ก 5 าตันอืว เลื่น อๆกในการตอบแต่ ล ะข้ อ ได้ แ ก่ 1. ไม่ จ ริงเลย 2. ไม่ จ ริ34ง
่มเติมในระหว่
อนจา ย พื้ น ฐานทฤษฎี ก ารเลื อ กอาชี34
3.แผนภู
ไม่ แมน่ิทใี่ จ4–10
4. จริการได้
ง 5. รจริับความรู
งมากที้อ่ สื่นุ ดเพิแบบวั
ด นี้ ได้ สาร้งอยู
างขึ่ใ้ นนเรื
โดยอาศั
พ
ของ
Theory
Vocational
น
แผนภูฮอลแลนด์
มิที่ 4–11 ทั(Holland’s
กษะฝีมือด้านช่
างที่ต้อof
งการฝึ
กเพิ่ม Choice) ประกอบด้ ว ยบุ ค ลิ ก ภาพ 6 ด้ า35
โดยเพิ่มมิติการวัดคุณ ลักษณะของผู้ ป ระกอบอาชีพอิส ระ 1 ด้าน และมิติการวัดสมรรถนะที่จาเป็ น
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้
ยเหลือน 10 ด้านหลัก ดังนี้
35
ตามแนวของประชาคมอาเซี
ยนอีกภาครั
3 ด้าฐนช่วรวมเป็
แผนภูมิที่ 4–13 บุคด้ลิากนที
ภาพของผู
้ต้องขัง ง (R : Realistic Type)
36
่ 1 นิยมความจริ
ชอบค้กนลุหา
: Investigative
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุด้ผานที
ลที่ส่ 2นใจให้
่มเป้(Iาหมายเข้
าร่วมงาน Type)
37
ด้านที่ 3 ใฝ่ศิลปะ (A : Artistic Type)
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่
้องการจ้
าง (S : Social Type)
38
ด้านทีงที่ 4่ตชอบสั
งคม
แผนภูมิที่ 4–16 ทักด้ษะที
38
านที่ใ่ ช้5ในการท
อนุรักษ์างาน
นิยม (C : Conventional Type)
านที่ 6 แคล่
วคล่วอมกังว่บอนายจ้
งไว (Eาง/สถานประกอบการ
: Enterprising Type)
แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อด้นไขการท
างานร่
39
ด้านที่ 7 มุ่งเน้นประกอบอาชีพอิสระ (EC: Enterpriseneurial Characteristics)
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุด้ผานที
ลที่ไ่ 8ม่ปด้ระสงค์
จะจ้างแรงงานผูางทางวั
้พ้นโทษฒนธรรม (Cross-Cultural Awareness)40
านเคารพความแตกต่
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครั
ฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
41
ด้านที่ 9 ด้านความสามารถในการปรั
บตัว (Adaptability)
ด้านที่ 10 ด้านการทางานเป็นทีม (Teamwork)
เมื่ อน าค าตอบของผู้ ท ดสอบแบบวัด บุ คลิ ก ภาพ บั น ทึ ก ลงในโปรแกรมเพื่ อ การ
ประมวลผล ผลการทดสอบจะจาแนกบุคลิกภาพได้ทั้งหมด 28 แบบ ดังนี้
1. นิ ย มความจริ ง (R) ตั ว อย่ า งอาชี พ ที่ เหมาะสมกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ได้ แ ก่
ช่างซ่อมรองเท้า ช่างตัดเย็บ เสื้อผ้า นักกีฬา ชาวนา คนขั บ รถ นักการภารโรง ช่างไฟฟาา ช่างประปา
ช่างฟิต ช่างเทคนิค ช่างไม้ ช่างยนต์ ชาวประมง นักป่าไม้ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องยนต์ วิศวกร
โยธา ทหาร ตารวจ
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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ญาแผนภู
2. ชอบค้นหา สารบั
(I) ตัวอย่
งอาชีพทีม่เิหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์
หน้า
นักอุตุนิยมวิทยา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์
เภสัชกร นักกายภาพบาบัด พยาบาล นักวิจัย นักวิชาการ
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทั
จังหวั
3. ใฝ่ศณิลฑ์ปะ17(A)
ตัวดอย่ภาคเหนื
างอาชีพอที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แก่ ศิลปิน ดารา2
มิที่ นั4–1
ที่ผู้ต้องขังต้องโทษ
นัแผนภู
กแสดง
กร้อง จนัาแนกตามคดี
กดนตรี นายแบบ/นางแบบ
ผู้กากับการแสดง นักออกแบบ กราฟิกดีไซน์ สถาปนิ30ก
ประติ
นักถ่าจยภาพ
นักเขียนเรื
แผนภูมมากร
ิที่ 4–2
าแนกตามอายุ
ผู้ต่อ้องสังขั้นง นักประพันธ์บทละคร คอลัมนิสต์ นักแต่งเพลง นักวาดภาพ30
4. ชอบสังคม (S) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แก่ นักขาย
แผนภู
ม
ท
ิ
่
ี
4–3
จ
าแนกตามการศึ
งสุดอของผู
31
นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ พนักษาสู
กงานต้
นรับ ้ตบริ้องขั
กรงผู้จัดรายการโทรทัศน์ มัคคุเทศก์ พัฒนากร ครู
แผนภูมิทวิี่ ท4–4
31
อาจารย์
ยากรสถานภาพสมรสของผู
นักสังคมสงเคราะห์ นั้ตก้อจิงขัตวิงทยา ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
อนุ รามาก่
ั ก ษ์ นอิ ยนม (C) ตั ว อย่ า งอาชี พ ที่ เหมาะสมกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ได้ แ32ก่
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพ5.ที่เคยท
พนักงานคลังสินค้า พนักงานควบคุมคุณภาพ แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เสมียน ธุรการ
แผนภูมิที่ ย4–6
พที่ชอบทีณ่สฑ์ุด บรรณารักษ์ เลขานุการ นักสถิติ นักบัญชี นักการเงิน การธนาคาร
32
นายทะเบี
น พนัอาชี
กงานราชทั
แผนภู
มิที่ านั
4–7กงานความสามารถพิ
ศษด้
33
พนั
กงานส
ผู้ควบคุมเครื่อเงจั
กรานช่
พนัากงงานพิสูจน์อักษร
6. แคล่
ว คล่านขั
องว่บอรถยนต์
งไว (E) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แ33ก่
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิ
เศษด้
นักขาย นักการตลาด นักธุรกิจ นักลงทุน นักข่าวโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นักการเงิน การธนาคาร
แผนภูมาิทค้ี่ 4–9
ความสามารถพิ
34
นายหน้
าหุ้น พนั
กงานตลาดหลัเศษด้
กทรัาพนอืย์ ่นนัๆกบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักการเมือง นักเศรษฐศาสตร์
มิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา
34
นัแผนภู
กปกครอง
่งเน้างที
นประกอบอาชี
แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือ7.ด้ามุนช่
่ต้องการฝึกเพิพ่มอิสระ (EC) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
35
ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผู้รับจ้างงานอิสระ (freelance) ที่ปรึกษา
แผนภูรมกิิทจี่ 4–12
สิ่งที่ต้องการให้
ภาครัฐช่วยเหลื
ทางธุ
ที่ปรึกษาทางการเงิ
น นายธนาคาร
นักอเก็งกาไรอสังหาริมทรัพย์ นักเก็ งกาไรตลาดหลักทรัพ35ย์
ิที่ 4–13 บุคนัลิกบริ
ภาพของผู
้ต้อนงขันังกบริหารองค์การ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
36
นัแผนภู
กบริหมารการตลาด
หารการเงิ
ศิลปิกนลุใฝ่
(A&S)
ตัว อย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แ37ก่
แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่ส8.นใจให้
่มเป้สั งาคม
หมายเข้
าร่วมงาน
ดารา นักแสดง ผู้กากับการแสดง กราฟิกดีไซน์ อาจารย์/ครูสอนศิลปะ นักบริหารการตลาด
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที9.่ต้อศิงการจ้
ลปินเจ้างาระเบียบ (A&C) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แ38ก่
แผนภูมกิที่ ประติ
4–16มากร
ทักษะที
นการทพนั
างาน
38
สถาปนิ
นัก่ใถ่ช้าใยภาพ
กงานสานักงาน นักออกแบบ กราฟิกดีไซน์ พนักงานการตลาด
อาจารย์
สอนศิเงืลปะ
สอนเทคโนโลยี
แผนภูมิท/ครู
ี่ 4–17
่อนไขการท
างานร่วทมกัางการศึ
บนายจ้กาษา
ง/สถานประกอบการ
39
10. ผู้ บ ริ ห ารนอกกรอบ (A&E) ตัวอย่างอาชีพ ที่เหมาะสมกับบุ คลิกภาพ
แผนภู
ี่ 4–18นักการตลาด
เหตุผลที่ไม่นัปกระสงค์
้พ้นโทษ เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจด้า40น
ได้
แก่ นัมกิทขาย
ลงทุน จผูะจ้
้บริาหงแรงงานผู
ารฝ่ายการตลาด
แผนภูมลิทป์ี่ 4–19
มาตรการภาครั
่นายจ้ษาฐ์ง/สถานประกอบการสนใจ
41
วรรณศิ
เจ้าของส
านักพิมพ์ นัฐกทีประดิ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักเขียน คอลัมนิสต์ บรรณาธิการ
หนังสือ
11. ผู้สร้างสรรค์ศิลปะ (A&EC) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุ คลิกภาพ
ได้แก่ กราฟิกดีไซน์ นั กเขียน คอลัมนิสต์ นักประดิษฐ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของกิจการ ธุรกิจ
ส่วนตัว เจ้าของแกลเลอรี่ ผู้ออกแบบจัดงานมหกรรมหรือการแสดงสินค้า
12. นักจัดระเบียบสังคม (S&C) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ได้แก่ พนักงานต้อนรับ บริกร แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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ญแผนภู
13. นักสังคมผูสารบั
้คล่องแคล่
ว (S&E)มิ ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ได้ แก่ นั ก ขาย นั กการตลาด นั กประชาสั มพั น ธ์ ที่ ป รึกษาทางธุรกิจ นั กบริห ารองค์ก าร นัก บริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ นายกสมาคม/สโมสร/ชมรม ครู อาจารย์ วิทยากร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิหน้
ทยาา
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทั
ด ภาคเหนื
อ ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ2
14. นัณกธุฑ์รกิ17จผูจั้กงว้หวัางขวาง
(S&EC)
แผนภู
4–1 จาแนกตามคดี
้องขันงต้นัอกงโทษ
30
ได้
แก่ มผูิท้ปี่ ระกอบการ
นักธุรกิจ ทนัี่ผกู้ตลงทุ
วิจัย ผู้รับจ้างงานอิสระ (freelance) ผู้ออกแบบจัดงาน
มหกรรมหรื
อการแสดงสิ
นค้า นักผขาย
แผนภูมิที่ 4–2
จาแนกตามอายุ
ู้ต้องขันังกการตลาด นักเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พัฒ นากร นักพัฒ นา
30
ชุ ม ชน นั ก สั ง คมสงเคราะห์ นั ก จิ ต วิ ท ยา ที่ ป รึ ก ษาองค์ ก าร ครู อาจารย์ วิ ท ยากร นั ก การศึ ก ษา
มิที่ 4–3
จาแนกตามการศึ
กษาสู
ของผูม้ตชน้องขัง
31
นัแผนภู
กวิชาการ
นักการเมื
อง นักปกครอง
นักงพัสุฒดนาชุ
แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
้องขั้เงคร่งครัด (E&C) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
31
15. นักบริห้ตารผู
ได้
แก่ นัมกิทบริ
หารตลาด
นักพธุรทีกิ่เคยท
จ ผู้ตามาก่
รวจสอบคุ
แผนภู
ี่ 4–5
กลุ่มอาชี
อน ณภาพ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหารฝ่า32ย
การเงิน ผู้จัดการทั่วไป ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา นักปกครอง นักกฎหมาย หัวหน้าผู้ควบคุมการผลิตใน
แผนภูตมสาหกรรม
ิที่ 4–6 อาชี
พที่ชอบที่สุด ณภาพ ผู้ตรวจมาตรฐานสินค้า
32
ภาคอุ
ผู้ตรวจสอบระบบคุ
แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิ
16. เน้เศษด้
น วิ นานช่
ั ย ใฝ่างป ระกอบการ (EC&C) ตั ว อย่ า งอาชี พ ที่ เหมาะสมกั33บ
บุแผนภู
ค ลิ กมภาพ
ก่ ผู้ ป ระกอบการ
ษ ฐ์ นั ก ธุ ร กิ จ นั ก ลงทุ น นั ก วิ จั ย ผู้ รั บ จ้ า งงานอิ ส ระ
ิที่ 4–8ได้ แความสามารถพิ
เศษด้นัากนขัประดิ
บรถยนต์
33
(freelance) นั กบริห ารการตลาด นักบริห ารการเงิน นักบริห ารองค์การ ผู้รับเหมาช่ วง ผู้ตรวจสอบ
นอื่น ๆน ผู้จัดการทั่วไป
34
คุแผนภู
ณภาพมิทผูี่ 4–9
้บริหารฝ่ความสามารถพิ
ายบัญชี ผู้บริหเศษด้
ารฝ่าายการเงิ
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู
ในระหว่
างอยูตั่ในเรื
า พที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แ34ก่
17. นัก้อธุื่นรเพิกิจ่มยุเติคมใหม่
(E&EC)
วอย่อานจ
งอาชี
ผูแผนภู
้ประกอบการ
กิจ นัมกือลงทุ
ผู้รับกจ้าเพิงงานอิ
มิที่ 4–11นักทัธุกรษะฝี
ด้านช่นานังทีก่ตวิจ้อัยงการฝึ
่ม สระ (freelance) นักเก็งกาไรอสังหาริมทรัพ35ย์
นั ก เก็ งกาไรตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตั ว แทนเจรจาการค้ า นั กขาย นั กการตลาด นั กการเงิน การธนาคาร
แผนภูมาิทค้ี่ า4–12
สิ่งที่ตา้อค้งการให้
วยเหลื
อ
นายหน้
หุ้น นายหน้
าที่ดิน ภนัาครั
กบริฐหช่ารทรั
พยากรมนุ
ษย์ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน 35
แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู
ง
36
18. นัก้ตวิ้อทงขัยาศาสตร์
ผู้ลงแรง (R&I) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ได้
แก่ มเทคโนโลยี
างการเกษตร
ตชิา้นหมายเข้
งาน ผู้ สาร่ร้วามงาน
งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรม
แผนภู
ิที่ 4–14 ทเหตุ
ผลที่สนใจให้ผูก้ผลุ่มลิเป้
37
ช่างกลโรงงาน นั กกลศาสตร์ นั กส ารวจ นักโบราณคดี ชาวประมง นักพั ฒ นาสายพันธุ์พืช และสั ตว์
มิที่ 4–15การกี
ตาแหน่
้องการจ้าาบั
ง ด แพทย์
38
นัแผนภู
กวิทยาศาสตร์
ฬา นังทีก่ตกายภาพบ
แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้19.
ในการท
ศิล ปิางาน
น ผู้ ขยัน (R&A) ตัวอย่างอาชีพที่ เหมาะสมกับบุคลิ กภาพ ได้แ38ก่
งานประเภทกลุ
บหมู่ ช่าางานร่
งแกะสลั
างหัตาถกรรม
ประติมากร ช่างปั้น ช่างหล่อ นักวิจิตรศิล39
ป์
แผนภูมิที่ 4–17่มช่เงืา่องสินไขการท
วมกักบช่นายจ้
ง/สถานประกอบการ
นักคหกรรม นักศิลปาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่20.
ประสงค์
จะจ้อทางแรงงานผู
้นโทษ ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
40
นักลงมื
าใฝ่สั งคม ้พ(R&S)
แผนภู
4–19 มาตรการภาครั
ฐที่นายจ้าบง/สถานประกอบการสนใจ
41
ได้
แ ก่ มช่ิทาี่งกลโรงงานฝ่
า ยประสานงานกั
ที ม งานอื่ น ๆ ตามโครงการใหญ่ ๆ คนขั บ รถประจ าทาง
คนขับรถรับจ้าง ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น หมอดิน เกษตรกร ต้นแบบที่ทาหน้าที่แนะนาโครงการ พนักงาน
บริการด้านอะไหล่เครื่องจักรกล เกษตรกรรม ครูผู้สอนสารพัดช่าง ช่างกล ช่างซ่อมบารุง ผู้ให้บริการ
สาหรับลูกค้าตามศูนย์ต่าง ๆ
21. นักลงมือทาผู้เคร่งครัด (R&C) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ได้แก่ พนักงานดูแลรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
ที่ผลิ ตสิ น ค้าแบบล าเลี ยงตามสายพาน นั กตรวจสอบและควบคุมคุณ ภาพสิ นค้า (QC) ช่างประกอบ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ หรือชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่เน้นความเที่ยงตรงสูง ช่างเจียระไนเพชรพลอย
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สารบัางาน
ญแผนภู
มิ มมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท
พนักงานควบคุ
นักสิ่งแวดล้อม ช่างฝีมือ ทหาร ผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน
22. ผู้นาภาคสนาม (R&E) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้หน้แก่า
หัวหน้ าควบคุมงาน โฟร์แมน หัวหน้าควบคุมไซต์งาน หั วหน้าช่าง หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย
ิที่ 1–1บริกสถิ
17มจัการเดิ
งหวัด นภาคเหนื
อ างานระดับต้น กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ2
หัแผนภู
วหน้มาสถานี
ารตหัิผู้ตว้อหน้งราชทั
าศูนย์ณคฑ์วบคุ
รถ หัวหน้
แผนภู
มิที่ 4–1 การไฟฟา
จาแนกตามคดี
ที่ผู้ต้อเป็งขันงต้นองโทษ
30
เช่
น การรถไฟ
า การประปา
หัวหน้างานสารวจภาคสนามตามโครงการต่าง ๆ
23. ศิผลู้ตปิ้อนงขัช่งางคิด (I&A) ตัว อย่างอาชีพที่ เหมาะสมกับบุคลิ กภาพ ได้แ30ก่
แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุ
นั ก ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั ก ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ นั ก พั ฒ นานวั ต กรรม สถาปนิ ก นั ก ภู มิ ส ถาปั ต ย์
มิที่ 4–3
กษาสูนังสุกดออกแบบภายใน
ของผู้ต้องขัง นั ก ออกแบบกลศาสตร์ นั ก เทคโนโลยี
31
นัแผนภู
ก นิ เทศศิ
ล ป์ นัจกาแนกตามการศึ
พั ฒ นาวั ส ดุ ศ าสตร์
แผนภูมิที่ 4–4
สถานภาพสมรสของผู
้ต้องขั
31
สารสนเทศ
นักออกแบบสื
่อสารภาพยนตร์
นักงออกแบบโฆษณา
นักามาก่
วิทยาศาสตร์
แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพ24.
ที่เคยท
อน ใฝ่สังคม (I&S) ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
32
ได้แก่ นั กประชากรศาสตร์ นักสังคมวิทยา นักวิจัยทางด้านสั งคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์แรงงาน
ี่ 4–6 อาชีนัพกทีจิ่ชตอบที
่สุดตสาหกรรมและองค์การ นักจิตวิทยามวลชน นักจิตวิทยาการปรึกษา
32
นัแผนภู
กจิตวิมทิทยามวลชน
วิทยาอุ
ี่ 4–7 ความสามารถพิ
านช่าง มพันธ์ระหว่างประเทศ ตารวจท่องเที่ยวหรือตารวจชุมชน
33
นัแผนภู
กพฤติมกิทรรมศาสตร์
นักรัฐศาสตร์เศษด้
ด้านความสั
สัแผนภู
มพันธ์มิทนัี่ ก4–8
กายภาพบ
าบัดหรือสหเวช
กเทคโนโลยี
ความสามารถพิ
เศษด้านันขั
บรถยนต์ สังคม นักอาชญาวิทยา
33
25. นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เจ้ า ระเบี ย บ (I&C) ตั ว อย่ า งอาชี พ ที่ เหมาะสมกั บ
ิที่ 4–9
ศษด้านอื่นทหารเรื
ๆ อ ทหารอากาศ เจ้าหน้าที่กองวิทยากรและพิสูจ34
บุแผนภู
คลิกมภาพ
ได้แก่ความสามารถพิ
นักการทหาร เทหารบก
น์
แผนภู
มิที่ พยาบาล
4–10 การได้
รับตความรู
เพิ่มอเติงปฏิ
มในระหว่
อนจแาผนและนโยบาย เจ้าหน้าที่ ผังเมือ34ง
หลั
กฐาน
นักสถิ
ิ นักวิจ้อัยื่นในห้
บัติการางอยู
นักวิ่ใเนเรื
คราะห์
นัแผนภู
กวิทยาศาสตร์
ธิ์ นัมกือฟิด้สาิกนช่ส์ านังทีกเคมี
นักคณิกตเพิศาสตร์
มิที่ 4–11บทัริสกุทษะฝี
่ต้องการฝึ
่ม แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์
35
สุขภาพ
แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้
อ ตัวอย่างอาชีพ ที่เหมาะสมกับบุคลิ กภาพ ได้แ35ก่
26. ผูภ้ นาครั
านัฐกช่ค้วนยเหลื
หา (I&E)
มิที่ 4–13นั กบุปกครอง
คลิกภาพของผู
้องขังษั ท นั กพั ฒ นาองค์ การ วิศ วกรรมผู้ บ ริห าร วิศ วกรฝ่ ายขาย
36
นัแผนภู
กรั ฐ ศาสตร์
ผู้ บ ริ ห้ตารบริ
นัแผนภู
ก วิ ทมยาศาสตร์
สั ง คม
ออกแบบโครงสร้
ิที่ 4–14 เหตุ
ผลทีนั่สกนใจให้
กลุ่มเป้าหมายเข้า งการบริ
าร่วมงานห ารองค์ ก าร นั ก การเมื อ ง ทนายความ
37
นักกฎหมาย อัยการ ผู้พิพากษา
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที27.
่ต้องการจ้
38
นายช่าางงนั ก ธุร กิ จ (R&EC) ตั ว อย่ างอาชีพ ที่ เหมาะสมกั บ บุ คลิ กภาพ
แผนภู
ทักษะที่ใช้ในการท
างาน ้รับเหมางานช่างต่าง ๆ เช่น รับเหมางานก่อสร้าง ประปา
38
ได้
แก่ มธุริทกิี่ 4–16
จเป็นของตนเองในรู
ปแบบของผู
ไฟฟา
่อมโลหะางานร่
เรซิ่นวมกั
ตามแบบอุ
สาหกรรม เปิดร้านรับจ้างรับเหมาทั่วไป เกษตรกร
แผนภูา มงานโลหะ
ิที่ 4–17 งานเชื
เงื่อนไขการท
บนายจ้าตง/สถานประกอบการ
39
แบบพึ่งพาตนเอง จั ดระบบการค้าการขายของตนเองตั้งแต่การลงทุ น ลงมือเพาะปลู ก และบริห าร
แผนภูมิที่ 4–18
เหตุผลที่ไม่ประสงค์
จะจ้างแรงงานผู
40
การตลาดเอง
นักออกแบบสวน
สวนเกษตรเชิ
งพาณิชย์้พ้นนัโทษ
กประดิษฐ์ ออกแบบงานช่าง
แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครั
าง/สถานประกอบการสนใจ
28. นัฐทีก่นวิ ายจ้
ท ยาศาสตร์
รั ก อิ ส ระ (I&EC) ตั ว อย่ า งอาชี พ ที่ เหมาะสมกั41บ
บุคลิกภาพ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์อิสระ นักวิทยาศาสตร์แบบรับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานตาม
สถาบั น การวิจั ยทางด้านอุตสาหกรรม นั กวิจัยทางด้านเกษตรกรรม นั กเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ เชิง
พาณิชย์
2.2 แบบสอบถามชุ ดที่ 2 แบบสอบถามนายจ้ าง/สถานประกอบการ เพื่ อส่ งเสริมการ
มี งานท าให้ ผู้ พ้ น โทษในจั งหวั ดล าปางซึ่ งประกอบด้ วยข้ อค าถามเกี่ ยวกั บ ข้ อมู ล เบื้ องต้ น ของบริษั ท
ความต้องการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ ตาแหน่งที่ต้องการ ทัก ษะที่ต้องใช้ในการทางาน เงื่อนไขที่นายจ้าง
ต้องการข้อเสนอแนะ หากรัฐมีมาตรการที่จูงใจให้นายจ้าง/สถานประกอบการเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้
เข้าทางาน
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

สารบัญแผนภูมิ

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
หน้า
2. ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากบทความ ข่ า วสารจากสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย และจากหน่ ว ยงาน
2
ทีแผนภู
่เกี่ยวข้มิทองี่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ
บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามผู
แผนภูมิที่ 4–13. เก็จาแนกตามคดี
ที่ผู้ต้องขังต้องโทษ้ ต้ อ งขั ง ก่ อ นการพ้ น โทษ โดยท าหนั ง สื อ ขอความ
30
อนุเคราะห์ถึงผู้บัญชาการเรือนจากลางจังหวัดลาปาง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้ต้องขัง ณ เรือนจา
แผนภูมาปาง
ิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผู้ต้องขัง
30
กลางล
แผนภูมิที่ 4–34. เก็จาแนกตามการศึ
กษาสูงสุดของผู้ตา้อง/สถานประกอบการในจั
งขัง
บข้อมูลจากแบบสอบถามนายจ้
งหวัดลาปางที่เคยติดต่31อ
กัแผนภู
บเรือมนจิทากลางล
าปาง และสานักงานจั้ตด้อหางานจั
ี่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู
งขัง งหวัดลาปาง ในห้วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 256231
5. วิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพและสรุปผลการศึกษา
แผนภูมิที่ 4–56. ปรั
กลุบ่มแก้
อาชี
พที่เคยท
ามาก่อน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
32
ไขและน
าไปเผยแพร่
แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด
32

4.แผนภู
กำรวิ
เครำะห์ข้อมูล
มิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง

33
อมูลที่ได้มาจัดกลุ
่ม าและล
าดับขั้นตอนข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้
แผนภูมิที่ 4–8นาข้ความสามารถพิ
เศษด้
นขับรถยนต์
33
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) และเสนอผลในลักษณะของแผนภูมิรูปและการพรรณนา
แผนภูมิที่ 4–9Method)
ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
34
(Description
แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา

34

แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม

35

แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

35

แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง

36

แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

37

แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

38

แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการทางาน

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

39

แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

40

แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ

41
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบแผนภูมิรูป ประกอบคาอธิบาย
โดยเรียงลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาการตอบแบบสอบถามผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ
1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและทักษะ
1.3 แบบประเมินบุคลิกภาพ
2. ผลการศึกษาแบบสอบถามนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทาให้ผู้
พ้นโทษในจังหวัดลาปาง
2.1 นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความยินดีจ้างงานผู้พ้นโทษ
2.2 นายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่มีความประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
3. อภิปรายผลการศึกษา
3.1 อุปทานแรงงานผู้พ้นโทษ
3.2 อุปสงค์แรงงานผู้พ้นโทษ
3.3 ตลาดแรงงานผู้พ้นโทษ
4. บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ
ผลการศึกษาฯ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการศึกษาการตอบแบบสอบถามผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ผู้ต้องขังที่มีกาหนดโทษเหลือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน จากเรือนจา
กลางลาปาง จานวน 200 คน และใช้การสุ่มแบบธรรมดาเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน และมีความ
สมบูรณ์ของข้อมูล จานวน 68 คน เป็นเพศชายทั้งหมด

2
30
แผนภู
สถิติผู้ต่ย้อวกั
งราชทั
ฑ์ ง17 จังหวัด ภาคเหนือ
1.1 ข้มอิทมูลี่ 1-1
พื้นฐานเกี
บผู้ตณ
้องขั
ร้อยละ

แผนภูมิที่ 4-1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ

50 47.06
45
40
35
30
25
19.12
20
15
8.82 5.88
10
4.41 2.94 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
5
0
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ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560จากแผนภูบมศัิ ทกี่ ยภาพ
4 -1 พบว่
า ผูสมรรถนะแรงงานอย่
้ ต้องขังที่ใกล้ พ้นโทษฯ
ต้องคดีองกัพ.ร.บ.ยาเสพติ
2579) ที่ต้องการยกระดั
ทักษะ
างต่ส่อวเนืนใหญ่
่อง สอดคล้
บความต้องการด
คิดเป็นร้อยละ 47.06
องคดีเ่สพ-ขั
ร้อยละ 19.12
ทั้งนีฒ้ มีนาเศรษฐกิ
รายละเอียจดแต่
ละกลุ
่มตัวงอย่
าง
ของตลาดแรงงาน
เพื่อรองลงมาต้
สร้างผลิตภาพเพิ
มให้ กบับประเทศ
และแผนพั
และสั
งคมแห่
ชาติ
ตามแผนภู
ิที่ 4-1 างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
ฉบั
บ ที่ 12มในการสร้
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่
ด หางาน กรมพั
แผนภูามงกรมการจั
ิที่ 4-2 จาแนกตามอายุ
ผู้ต้อฒงขันาฝี
ง มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทร้าผิ
ดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
อยละ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
41.18
45 อมด้านจรรยาบรรณในวิ
ความพร้
ชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
35.29
40
ให้เป็น35ที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
30
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
25
17.65กษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
จึงมีค20วามสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทั
15 องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
และความต้
10
2.94
2.94
ที่มีภารกิ
5 จเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์ มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
0 จ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
ตามภารกิ
ต่ากว่า 20 ปี

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 – 60 ปี

จากแผนภูมิที่ 4-2 พบว่า ผู้ต้องขังฯ ส่วนใหญ่ที่กระทาผิด มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ
41.18 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 35.29 และช่วงอายุที่จาคุกน้อยที่สุดคือ อายุต่ากว่า 20 ปี
และช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 2.94 ทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-2
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรื
เรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง

2
31
แผนภูมิทแผนภู
ี่ 1-1 สถิมิทตี่ิผ4-3
ู้ต้องราชทั
ณฑ์ 17 จังหวักดษาสู
ภาคเหนื
อ ้ต้องขัง
จาแนกตามการศึ
งสุดของผู

40
35
30
25
20
15
10
5
0

39.7
39.70
23.53
14.7

14.7
5.9

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

1.47
ปริญญาตรี
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4-3 าพบว่
ผู้ต่อ้อให้
งขัสงอดคล้
ส่วนใหญ่
กษาระดัชบาติ
มัธรยมศึ
ษาตอนต้
น ร้อยละ
ด้จากแผนภู
วยสภาพปัมิทญี่ หาข้
งต้นา เพื
องกัมบีกยุารศึ
ทธศาสตร์
ะยะก20
ปี (พ.ศ.256039.70 ทีรองลงมาระดั
บประถมศึ
กษาทัร้กอษะ
ยละสมรรถนะแรงงานอย่
23.53 และน้อยที่สาุดงต่ระดั
ญญาตรีองกั
ร้อบยละ
1.47องการ
ทั้งนี้
2579)
่ต้องการยกระดั
บศักยภาพ
อเนืบ่อปริ
ง สอดคล้
ความต้
มีรายละเอียดแต่ละกลุ
ตัวาอย่
มิทกี่ ับ4-3
ของตลาดแรงงาน
เพื่อ่มสร้
งผลิางตามแผนภู
ตภาพเพิ่มให้
ประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
แผนภูสร้มาิทงอาชี
ี่ 4-4 พสถานภาพสมรสของผู
้ต้องงขั
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน
ผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดั
กล่งาว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้
าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
4.41%
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง
และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
26.47%
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
69.12%
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
โสด แต่งงาน หย่า
จากแผนภูมิที่ 4-4 พบว่า ผู้ต้องขังส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 69.12 รองลงมา
แต่งงานแล้ว ร้อยละ 26.47 และน้อยที่สุดสถานภาพหย่า ร้อยละ 4.41

บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง

322
แผนภู
สถิบตอาชี
ิผู้ต้อพงราชทั
1.2
ข้อมมูิทลี่ 1-1
เกี่ยวกั
และทัณกฑ์ษะ17 จังหวัด ภาคเหนือ

แผนภูมิที่ 4-5 อาชีพที่เคยทามาก่อน

ร้อยละ
60
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10
0

53.53
28.82

21.76

11.75

11.17

2.35

0.6
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ด้วยสภาพปัมญิ ทหาข้
น เพืา ่อผูให้
อดคล้
บยุทธศาสตร์
ชาติระยะ
(พ.ศ.2560จากแผนภู
ี่ 4-5างต้
พบว่
้ ต้ อสงขั
ง ฯ อส่งกั
ว นใหญ่
เคยท างานรั
บ จ้ า20
ง ร้ปีอ ยละ
53.53
2579) ที่ต้องการยกระดั
บศักยภาพ
เนื่อง สอดคล้
บความต้
งการ
28.82 ทั้ ง นี้ ามีงต่รอายละเอี
รองลงมาท
างานคื อ ท างานด้
า นช่ทัากงษะร้ อสมรรถนะแรงงานอย่
ยละ 23.82
ย ดแต่องกั
ล ะกลุ
่ ม ตั วออย่
าง
ของตลาดแรงงาน
ตามแผนภู
มิที่ 4-5 เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
แผนภูมิทดี่ 4-6
อาชีกรมพั
พที่ชอบที
่สุด มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
ร้อยละ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั
ประชารั ฐ โดยความร่
หางาน
ฒ นาฝี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้
าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
32.35
35
และคุณภาพชี30วิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
25.00
กระทาผิดปรั25
บ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้20อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชี
่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
14.71 พ เพิ13.24
15
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริ8.82
มและพัฒ นาศั5.88
กยภาพ
10
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรื
อสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
5
กองบริ
ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
0
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
จากแผนภูมิที่ 4-6 พบว่า ผู้ต้องขังฯ ส่วนใหญ่ชอบทางานและประกอบอาชีพด้านช่างต่าง ๆ
ร้อยละ 32.35 รองลงมาชอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.00 ทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-6

ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
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แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ
แผนภูมิที่ 4-7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง
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จากแผนภูมิที่ 4-7 เมื่อศึกษาความสามารถพิ
เศษด้านช่าง พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่
มีความสามารถพิเศษด้านช่างเชื่อมมากที่สุด ร้อยละ 33.33 รองลงมาด้านช่างไม้/ช่างซ่อมรถยนต์
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 12.50 ทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนภูมิที่ 4-7
2579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
(หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 อย่าง)
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ร้อยละ
ี่ 4-8 ความสามารถพิ
เศษด้าฒนขั
บรถยนต์
ประชารั
ฐ โดยความร่ ว มมื แผนภู
อ ระหว่มาิทงกรมการจั
ด หางาน กรมพั
นาฝี
มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุ70
ณภาพชี61.54
วิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
60
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
50
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
40
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
30
ให้เป็น20ที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
11.54
7.69
กองบริ
ห
ารข้
อ มู ล ตลาดแรงงาน
น ย์ บ ริ ห ารข้
อ
3.85โดย ศู3.85
3.85อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื
3.85
3.85
10
จึงมีความสนใจที
่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
0
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
จากแผนภู มิ ที่ 4-8 เมื่ อ ศึ ก ษาความสามารถพิ เศษด้ านการขั บ รถยนต์ ยั งสามารถแยก
รายละเอียดนอกเหนือจากการขับรถยนต์เพื่อสัญจรปกติได้อีกเป็น 7 กลุ่ม และพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่
มีความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์เพื่อสัญจรปกติ มากที่สุด ร้อยละ 61.54 รองลงมาขับรถแทรกเตอร์
ร้อยละ 11.54 ทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-8
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
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แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ
แผนภูมิที่ 4-9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
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102 กนอกเหนือจากผู้ต้องขังฯ จะมีความสามารถด้าน
มิที่ 4-9 เมื่อศึกษาลึกลงไปอี
ช่ า งต่ า ง ๆ ด้ า นการขั บ รถยนต์ แล้ ว ยั งพบว่ า ผู้ ต้ อ งขั งส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ านอื่ น อี ก
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560โดยพบว่า สามารถเล่นกีฬาได้ คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมาคือเล่นดนตรีได้ ร้อยละ 18.75 ทั้งนี้
2579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-9
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
แผนภู
ี่ 4-10
รับความรู
ในระหว่างอยู
า างานในรูปแบบ
โครงการประชารั
ฐ ร่มวิทมสร้
างงานการได้
สร้างอาชี
พผู้ต้อ้องขัื่นเพิ
งขึ่ม้นเติซึม่งโครงการดั
งกล่ใ่ านเรื
ว เป็อนนจการท
ร้อยละ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่
งประเทศไทยและสภาหอการค้
าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
นวดแผนไทย
1.19
และคุณภาพชีวิตที่ดการสานแห
ีให้แก่ผู้ต้องขัง 1.19
โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
การปลูกผัก 1.19
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
การตัดผม 1.19
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิ
ชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
การเลี
ย
้
งหมู
/
เลี
ย
้
งปลา
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรื2.38
อสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
การทาน้ายาเอนกประสงค์
3.57
กองบริ ห ารข้ อ/…มู ล ตลาดแรงงาน
โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
การประกอบอาหาร/…
จึงมีความสนใจที
่จะศึกษาประเด็นดังกล่7.14
าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้
าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็
นหน่วยงาน
ด้านช่าง
82.14
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
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ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
จากแผนภูมิที่ 4-10 พบว่า ผู้ต้องขังฯ ส่วนใหญ่ได้รับความรู้อื่น เพิ่มเติมในระหว่างอยู่ใน
เรือนจามากที่สุด ด้านช่าง คิดเป็นร้อยละ 82.14 รองลงมาคือการประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ
7.14 ทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-10

บุบุคคลิลิกกภาพและทั
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งงานของนายจ้าางง กรณี
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นจากลางล
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แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ
แผนภูมิที่ 4-11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม
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จากแผนภูมิที่ 4-11 พบว่า ผู้ต้องขังฯ ส่วนใหญ่มีความต้องการฝึกทักษะฝีมือเพิ่มด้านช่าง
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560ไฟฟ้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.35 รองลงมาช่างก่อสร้าง ร้อยละ 16.13 ทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละ
2579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
กลุ่มตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-11
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ี่ 4-12 สิ่งทีด่ต้อหางาน
งการให้กรมพั
ภาครัฐฒช่นาฝี
วยเหลื
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อแผนภู
ระหว่มาิทงกรมการจั
มื ออแรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
38.24% เตรียม
เตรียมความพร้61.76%
อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
ต้องการมี
งานทาหลังพ้านง โทษ
และความต้องการจ้
างงานของนายจ้
กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกั
การศึกนษาวิ
จัยด้านตลาดแรงงาน
มีงานท
มเป้าหมาย
ต้อบงการเงิ
ทุนประกอบอาชี
พอิสระ (เลีภาวการณ์
้ยงสัตว์ ทาไร่
ทานาาของประชากรกลุ
ค้าขาย เปิดอู่ซ่อ่มรถ)
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
จากแผนภูมิที่ 4-12 พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านการมี งาน
ท าภายหลั งพ้ น โทษมากที่ สุ ด ร้อยละ 61.76 และรองลงมาคื อ ต้ องการเงินทุ นประกอบอาชี พอิส ระ
(เลี้ยงสัตว์ ทาไร่ ทานา ค้าขาย เปิดอู่ซ่อมรถ) ร้อยละ 38.24
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
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แผนภู
มิที่ 1-1 สถินตบุิผคู้ตลิ้อกงราชทั
1.3 แบบประเมิ
ภาพ ณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

คน
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7
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A
EN
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C
S
I, A
R, A
S, EN
R, I, C
R, S, EN
I, A, S, C, EN

30
25
20
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5
0

แผนภูมิที่ 4-13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง
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จากแผนภู มิ ที่ 4-13 พบว่ า ผู้ ต้ อ งขั งส่ ว นใหญ่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบนิ ย มความจริ ง (R :
ด้วยสภาพปั
น เพื
บยุท36.76
ธศาสตร์รองลงมามี
ชาติระยะบุค20ลิกปีภาพแบบชอบ
(พ.ศ.2560Realistic Type)
จานวนญ25หาข้
คนางต้จาก
68่อให้
คนสคิอดคล้
ดเป็นอร้งกั
อยละ
2579)
งการยกระดับศัType)
กยภาพ จทัานวน
กษะ สมรรถนะแรงงานอย่
อเนื่อทัง้งสอดคล้
องกับความต้
งการ่ม
ค้นหา (Iที่ต: ้อInvestigative
7 คน คิดเป็นร้อยละางต่
10.29
นี้ มีรายละเอี
ยดแต่ลอะกลุ
ของตลาดแรงงาน
สร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตัวอย่างตามแผนภูมเพืิท่อี 4-13
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
ผลของการทราบบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง จะทาให้ผู้ที่ศึกษาและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
บุ คลิ กภาพและอาชี พ ที่ เหมาะสมกับ กลุ่ มคนดั งกล่ าวได้ ในระดับ หนึ่ งซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ ในการให้
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
การแนะแนวอาชีพและการจัดวางตัวบุ คคลว่าเหมาะกับอาชีพไหนในที่นี้ จะยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
ตามแผนภูมิที่ 4-13 เช่น
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
ตั วอย่าผิ
างทีดปรั
่ 1 บกลุ
่ มีบุ ค ลิและแก้
กภาพแบบนิ
ยมความจริง (R : Realistic Type) จะมีพบุคทัลิ้งกยัภาพ
งนี้
กระท
ปรุ่มงทีตนเอง
ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชี
งเป็นดัการ
มี แ นวโน้
ม จะเป็อมให้
น คนพู
น้ องยแรงงาน
ไม่ ช อบเข้
า สั ง คมมากนั ก แต่พ กเพิ็ ส่มามารถปรั
บ ตั ว้ ความสามารถ
ได้ ดี เปิ ด เผย เตรี
จริ งยใจม
เตรี
ยมความพร้
แก่กดาลั
โดยการแนะแนวอาชี
ทักษะความรู
มักประหม่อามด้
อายเมื
่อต้องร่วมกิจกรรมกั
วามสาคัญกับางาน
สิ่ งที่เป็ส่นงเสริ
รูปธรรมมากกว่
านามธรรม
ความพร้
านจรรยาบรรณในวิ
ชาชีบพบุคเพืคลอื
่อเข้่นาสูให้่ กคระบวนการท
มและพัฒ นาศั
กยภาพ
ชอบที
อทามากกว่านั่งคิดพิจารณา
มีความอุตสาหะพากเพี
ยร อดทน บากบั่น สภาวะทางจิตใจ
ให้
เป็น่จทีะลงมื
่ต้องการของตลาดแรงงานหรื
อสามารถประกอบอาชี
พอิสระได้
มั่นคง เสมอต้กองบริ
นเสมอปลายแต่
หยุ่นศูในบางครั
ชอบกิ
่ใช้แ รงกายมากกว่อา
ห ารข้ อ มูอลาจจะขาดความยื
ตลาดแรงงาน ดโดย
น ย์ บ ริ ห้งารข้
อ มู ลจกรรมที
ตลาดแรงงานภาคเหนื
่ต้องคิด่จวิะศึ
เคราะห์
ชอบทนดัากิงกล่
จกรรมกลางแจ้
และออกภาคสนาม
ตัวอย่างอาชี
พที่ส้ใกล้
อดคล้
อง/
จึกิงจมีกรรมที
ความสนใจที
กษาประเด็
าว ในหัวข้อ ง“บุ
คลิกภาพและทักษะทางอาชี
พของผู
พ้นโทษ
เหมาะสม ได้องการจ้
แก่ างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
และความต้
ที่มีภารกิจเกี่ย-วกัช่าบงไฟฟ้
การศึากช่ษาวิ
จัยด้านตลาดแรงงาน
านทาของประชากรกลุ
างประปา
ช่างฟิต ช่างเทคนิภาวการณ์
ค ช่างไม้ มช่าีงงยนต์
ชาวประมง นักป่า่มไม้เป้าหมาย
ตามภารกิจ และมี
่ในจังหวั
- ช่าทงซ่ี่ตอั้งอยู
มรองเท้
า ช่ดาลงตัาปาง
ดเย็บเสื้อผ้า นักกีฬา ชาวนา คนขับรถ นักการภารโรง
- วิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องยนต์ วิศวกรโยธา ทหาร ตารวจ
- อาชีพด้านช่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ช่างทันตกรรม นักกายภาพบาบัด
นักบิน เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ ผู้ประกอบอาหาร เป็นต้น

บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรื
เรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
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ติผู้ต้องราชทัณฑ์น17
ด ภาคเหนือ Type) จะมีบุคลิ กภาพ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 2 แผนภู
กลุ่มทีม่มิทีบี่ 1-1
ุค ลิกสถิภาพแบบชอบค้
หา จั(Iงหวั
: Investigative
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และค่อนข้างเก็บตัว ไม่ขอบเข้าสังคมมากนัก
รักอิสระ ให้ความสาคัญกับนามธรรม มากกว่ารูปธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในบางครั้ง ชอบที่จะคิด
วิ เคราะห์ แ ละมั ก จะพิ จ ารณาวางแผนเป็ น เวลานานก่ อ นลงมื อ ปฏิ บั ติ ชอบการศึ ก ษาหาความรู้
มีความคิดเชิงเหตุและผลสูง ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้อง/เหมาะสม ได้แก่
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์
- นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
- แพทย์ สั ต วแพทย์ ทั น ตแพทย์ นั กเทคนิ ค การแพทย์ เภสั ช กร นั ก กายภาพบ าบั ด
พยาบาล
- นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ นั ก วิเคราะห์ ก ารตลาด วิศ วกรไฟฟ้ า นั ก เคมี ผู้ จั ด โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ นักรังสีเทคนิค เภสัชกร เป็นต้น

2. ผลการศึกษาแบบสอบถามนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่ อส่ งเสริม การ
มีงานทาให้ทีผ่มู้พา :้นwww.correct.go.th/stat
โทษในจังหวัดลาปาง102
ด้จากแบบสอบถาม
วยสภาพปั ญหาข้จาานวน
งต้น เพื97่อให้
องกับวยุยนายจ้
ทธศาสตร์
(พ.ศ.2560แห่สงอดคล้
ประกอบด้
างทีช่มาติรดะยะ
ต่อ เรื20อนจปี ากลางล
าปาง
2579)
่ต้องการยกระดั
ศักยภาพงหวั
ทักดษะลาปาง
สมรรถนะแรงงานอย่
อเนืจ่อานวน
ง สอดคล้
งกังบความต้
งการ
2 แห่ง ทีและส
านักงานจัดบหางานจั
จานวน 95 แห่งางต่จาก
97 อแห่
ยินดีจ้าองเพี
ยง
ของตลาดแรงงาน
เพื่อสร้
ับประเทศ
และแผนพั
ฒ นาเศรษฐกิ
15 แห่ง คิดเป็น 15.46
%าทีงผลิ
่เหลืตอภาพเพิ
ไม่ยินดี่มจให้
้างกผลการศึ
กษาฯ
มีรายละเอี
ยด ดังนี้ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
2.1 ผลการศึกษานายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความยินดีจ้างงาน ผู้พ้นโทษ จานวน
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
15 แห่ง ใน 10 ประเภทกิจการ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
ี่ 4-14
ผลที่สนใจให้กลุก่มอบรมวิ
เป้าหมายเข้
และคุณภาพชีวิตที่ดีใแผนภู
ห้แก่ผมู้ติท้องขั
ง โดยผ่เหตุ
านกระบวนการฝึ
ชาชีพ าจริร่วยมงาน
ธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
6.66%
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิ
ช
าชี
พ
เพื
่
อ
เข้
า
สู
่
ก
ระบวนการท
างาน
ส่
ง
เสริ
ม
และพั
ฒ นาศักยภาพ
93.34%
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีทเพื
ี่ตั้ง่ออยูให้่ในจั
งหวัดลาปางงานทาให้กับผู้พ้นโทษ
�งาน
โอกาสในการมี
อยากได้คนทำ
นงาน
จากแผนภูมิที่ 4-14 พบว่า เหตุผลที่นายจ้าง/สถานประกอบการมีความสนใจในการรับ
ผู้พ้นโทษเข้าทางาน เพราะเหตุผลหลักคือ เพื่อให้โอกาสในการมีงานทาให้กับผู้พ้นโทษ คิดเป็นร้อยละ
93.34 รองลงมาคือ อยากได้คนทางาน ร้อยละ 6.66
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง

2
38
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

แผนภูมิที่ 4-15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง
ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
1
ช่างกล
1
ช่างทั่วไป
1
ช่างไฟฟ้า
1
ช่างซ่อมรถแทรคเตอร์
1
คนสวน
1
พนักงานเติมน้ามัน
2
พนักงานซ่อมบารุง
2
แม่บ้าน
2
ช่างเชื่อม
ช่างอลูมิเนียม/กระจก/ฝ้าเพดาน/งานเหล็ก
พนักงานขาย และพนักงานขับรถ
พนักงานทั่วไป
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พนักงานฝ่ายผลิต

4

อัตรา

5

12
12

14

ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ 0ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่
ความต้อ14
งการ
2
4
6 างต่อเนื8่อง สอดคล้
10 องกับ12
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้
างความเป็
ธรรมและลดความเหลื
่ อมล้าทางเศรษฐกิ
และสั
จึงก่อให้
เกิด
จากแผนภู
มิที่ 4-15นพบว่
า นายจ้าง/สถานประกอบการ
จานวนจ15
แห่งคม
ต้องการจ้
างงาน
ฐ งร่วรวม
มสร้า59งงาน
สร้าโดยต้
งอาชีอพงการจ้
ผู้ต้องขัางในต
งขึ้น าแหน่
ซึ่งโครงการดั
งกล่ายผลิ
ว เป็ตนการท
ปแบบ
จโครงการประชารั
านวน 14 ตาแหน่
อัตรา
งพนักงานฝ่
(ผลิตางานในรู
เฟอร์นิเจอร์
ไม้)
ฐ โดยความร่
ว มมื อ ระหว่
า งกรมการจั
ด หางาน
ฒ นาฝี
แรงงาน
จประชารั
านวน 14
อัต รา รองลงมาสั
ดส่ ว นเท่
ากั น 2 ตาแหน่
ง คื อกรมพั
ตาแหน่
งพนัมกื องานทั
่ ว ไปกรมราชทั
(ร้านหนั งณสื อฑ์)
สภาอุตกสาหกรรมแห่
งประเทศไทยและสภาหอการค้
วัตถุประสงค์
่อ สร้่มาตังโอกาส
และพนั
งานขับรถ (ผลิ
ตน้าแข็ง/ผลิตไอศกรีม) จานวนาแห่12งประเทศไทย
อัตรา ทั้งนี้ มีมีรายละเอี
ยดแต่เลพืะกลุ
วอย่าง
และคุณภาพชี
ิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
ตามแผนภู
มิที่ ว4-15
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน
เพิ่มทัางาน
กษะความรู้ ความสามารถ
เตรียม
แผนภูมโดยการแนะแนวอาชี
ิที่ 4-16 ทักษะที่ใช้ใพนการท
ร้อยละ
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
มีใบขับขี่ปอระเภทรถ
6 ล้อ
2.7พอิสระได้
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรื
สามารถประกอบอาชี
สามารถยกของ 20 กิโลกรัมได้
กองบริ ห ารข้
อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น2.7ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
นแบบได้
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าวอ่าในหั
วข้อ “บุคลิ2.7
กภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
มีใบอนุญาตประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
2.7
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
2.7
ที่มีภารกิจอ่เกีาน่ยออก
วกับเขีการศึ
ก
ษาวิ
จ
ั
ย
ด้
า
นตลาดแรงงาน
ภาวการณ์
มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ยนได้ เข้าใจภาษาไทยอังกฤษพื้นฐาน
2.7
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใช้ลอาปาง
ุปกรณ์งานไม้ได้
2.7
24.32
24.32

มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความอดทนและตั้งใจ รับผิดชอบในงานที่ทา
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานด้านช่างที่รับสมัคร

0
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20

30

32.43
40

ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
บุบุคคลิลิกกภาพและทั

2
39
แผนภู
มิที่ 1-1
ติผู้ต้อพบว่
งราชทั
17 จั่ นงายจ้
หวัดาภาคเหนื
อ
จากแผนภู
มิ ทสถิ
ี่ 4-16
า ทัณกฑ์ษะที
ง/สถานประกอบการส่
ว นใหญ่ ต้ อ งการ
และคาดหวังในตัวผู้พ้นโทษที่จะรับเข้าทางานด้วย คือ มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในงานด้านช่าง
ที่ รั บ สมั ค ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.43 รองลงมาสั ด ส่ ว นเท่ า กั น 2 ทั ก ษะ คื อ มี ค วามอดทน ตั้ ง ใจ
รับผิดบชอบในงานที
่ทำ� ่ทและมี
ความซื
่อสั่อตสัย์ตสุย์จสุริจตริตคิดคิเป็ดเป็
นร้นอร้ยละ
และรั
ผิดชอบในงานที
า และมี
ความซื
อยละ24.32
24.32ทัทั้งนี้งนี้ มี้ มีรรายละเอี
ายละเอียยดแต่
ดแต่ลละะ
กลุ่มตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-16
แผนภูมิที่ 4-17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
ไม่หยุดงานบ่อย
มีคนค้าประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ทดลองงาน 3 เดือน ดูความสามารถ และความประพฤติ
สามารถเรียกตัวได้ในกรณีมีเหตุเร่งด่วนในวันหยุดหรือนอกเวลางานปกติ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
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9.09
9.09
9.09
9.09

ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 18.18
20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
างจังหวั
ได้ในบางครั
้ง
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้สามารถไปท
างผลิตางานต่
ภาพเพิ
่มดให้
กับประเทศ
และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ18.18
และสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็
น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั18.18
งคม จึงก่อให้ เกิด
ต้องไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับคดีเดิมอีก
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
0
5 ฒ นาฝี10มื อ แรงงาน
15 กรมราชทั
20 ณ ฑ์
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน
กรมพั
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีจากแผนภู
วิตที่ดีให้แมก่มิผทู้ติ ี่ท4-17
้อี่ 4-17
งขังพบว่
โดยผ่
ก�อบรมวิ
ชมกั
าชีพบานายจ้
จริยธรรม
ให้โอกาสกับผู้ที่เาคย
จากแผนภู
า าเงืนกระบวนการฝึ
างานร่
วมกับวนายจ้
ง/สถานประกอบการนายจ้
งฯ
พบว่
า่อนไขการท
เงื่อนไขการทำ
งานร่
า ง/สถานประกอบการ
กระท
าผิดมปรั
บ ปรุงนตนเอง
ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชี
งเป็น การ
ส่วนใหญ่
ีความเห็
สอดคล้และแก้
องกัน ไ3ขปัประเด็
น คือ ต้องไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติพดอีทัก้งยัสามารถไป
เตรี
ยมความพร้
ก่กาลังแรงงาน
พ เพิ่มทัเห็กษะความรู
เตรียพม
ทางานต่
างจังหวัอมให้
ดได้แในบางครั
้ง และต้โดยการแนะแนวอาชี
องมีความขยันและแสดงให้
นถึงการต้้ อความสามารถ
งการประกอบอาชี
ความพร้
าชีดพจากความถี
เพื่อเข้าสู่ ก2/11)
ระบวนการท
ส่ งเสริ
มและพั
สุจริตจริงอมด้
ๆ คิาดนจรรยาบรรณในวิ
เป็นร้อยละ 18.18ช(คิ
ทั้งนี้ มีางาน
รายละเอี
ยดแต่
ละกลุฒ่มนาศั
ตัวอย่กายภาพ
งตาม
ให้
เป็นมทีิท่ตี่ ้อ4-17
งการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
แผนภู
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
จะต้องมีความขยัน และแสดงให้เห็นถึงการต้องการประกอบอาชีพสุจริต
จริง ๆ

บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง

2
40
แผนภู
มิที่ 1-1 กสถิษานายจ้
ติผู้ต้องราชทั
ณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนื
2.2 ผลการศึ
า ง/สถานประกอบการที
่ ไม่อมี ค วามประสงค์ จะจ้ า งแรงงาน
ผู้พ้นโทษ จานวน 82 แห่ง โดยแยกเป็น 43 ประเภทกิจการ

แผนภูมิที่ 4-18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พน้ โทษ
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2.43

1.21

1.21

ร้อยละ

พนักงานเต็ม
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้นไม่เพื
ให้ สอดคล้องกับยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560มั่น่ อใจในความปลอดภั
2579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักเป็ษะ
นข้อสมรรถนะแรงงานอย่
กาหนดของบริษัทฯ างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทักษะฝีมือไม่เพียงพอ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากสาขาอื่นมาช่วย
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชี
พผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
เคยให้
โอกาสรัดบหางาน
มาทางานแล้
วเกิดฒปันาฝี
ญหามื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั
กรมพั

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
จากแผนภูมิที่ 4-18 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการส่วนใหญ่แจ้งเหตุผลที่ไม่ประสงค์
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
ในความ
จะจ้างแรงงานผู้พ้พ้น้นโทษ
โทษ คืคืออ พนั
พนักกงานเต็
งานเต็มม คิคิดดเป็เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ87.80
87.80รองลงมา
รองลงมาคืคืออไม่ไม่มมั่นั่นใจใจในความ
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
ปลอดภัย ร้อยละ 4.87 ทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มตัวอย่างตามแผนภูมิที่ 4-18
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
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แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

แผนภูมิที่ 4-19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
78.94%
100
50

10.52%

5.26%

5.26%

0
มาตรการลดภาษีให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนกลุ่มนี้เข้าทางาน
มีใบรับรองว่าได้อบรม ฝึกฝนผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานอาชีพนั้นๆ เช่น ช่างไฟฟ้า
ช่างกล ช่างยนต์ เป็นต้น
คัดเลือกผู้พ้นโทษก่อนส่งต่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ

ที่มรัาฐบาลมี
: www.correct.go.th/stat
ส่วนร่วมรับผิดชอบ ช่วยชดใช้ค102
วามเสียหายที่เกิดขึน้ จากผู้พ้นโทษกระทาผิดในบริษัทฯ
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560จากแผนภู มิ ที่ 4-19 พบว่า นายจ้ าง/สถานประกอบการส่ ว นใหญ่ มี แนวโน้ ม ให้ ค วาม
2579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ร่ว มมือในการรับ ผู้ พ้น โทษเข้าทางานหากรัฐมีมาตรการลดภาษีให้ นายจ้างฯ คิด เป็น ร้อ ยละ 78.94
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองลงมา คือ มีใบรับรองว่าได้ฝึกอบรม ฝึกฝนผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานอาชีพนั้น ๆ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
งไฟฟ้าา ช่ช่าางกล
งกล ช่ช่าางยนต์
งยนต์ เป็นนต้ต้นนคิคิดดเป็เป็นนร้อร้ยละ
อยละ 6.66 ทัทั้งนี้ มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
เช่
น ช่างไฟฟ้
โครงการประชารั
ฐ ร่วมสร้
างงาน เป็
สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น 10.52
ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ตามแผนภูมิที่ 4-19
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุ
งประเทศไทยและสภาหอการค้
าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
3.
อภิตสาหกรรมแห่
ปรายผลการศึ
กษา
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
้ จะอภิและแก้
ปรายผลโดยพิ
จารณาข้อมูลอุปทาน และอุปสงค์แรงงานผูพ้พทั้น้งโทษที
จาก
กระทาผิดปรัในส่
บ ปรุวงนนี
ตนเอง
ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชี
ยังเป็่ไนด้การ
แบบสอบถาม
มาจึแงกล่
ตลาดแรงงานผู
้พ้นโทษโดยนาอุพปเพิ
ทาน
ปสงค์ม้ ความสามารถ
าจับคู่กันและกล่เตรีาวถึ
เตรี
ยมความพร้ต่ออมให้
ก่กาาลัวถึงงแรงงาน
โดยการแนะแนวอาชี
่มทัและอุ
กษะความรู
ยมง
บทบาทของหน่
วยงานต่ าง ๆ ที่ มี สช่ วาชี
นร่พวมในตลาดแรงงานผู
้ พ้ นโทษางาน
ปั ญส่หาอุ
อเสนอแนะ
ความพร้
อมด้านจรรยาบรรณในวิ
เพื่อเข้าสู่ กระบวนการท
งเสริปสรรคและข้
มและพัฒ นาศั
กยภาพ
ในการศึ
ก
ษาที
พ
่
บ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
3.1
อุปทานแรงงานผู
้พ้นโทษ
กองบริ
ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน
โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
บุคลิกภาพของผู
นโทษวข้จากการศึ
ษาพบว่ากผูษะทางอาชี
้ต้องขังส่วนใหญ่
จึงมีความสนใจที่จ3.1.1
ะศึกษาประเด็
นดังกล่าว้พ้ในหั
อ “บุคลิกกภาพและทั
พของผูม้ใีบกลุ้คลิพก้นภาพ
โทษ
แบบนิ
ยมความจริ
ง (R
: Realistic Type)
68 คน
คิดเป็ขึน้นร้อในฐานะเป็
ยละ 36.76นหน่
รองลงมา
และความต้
องการจ้
างงานของนายจ้
าง กรณีจศานวน
ึกษา 25
: เรือคนจาก
นจากลางล
าปาง”
วยงาน
มีทีบ่มุคีภลิารกิ
กภาพแบบชอบค้
(I :จัInvestigative
Type)ภาวการณ์
จานวน 7มีงคน
ดเป็นร้อยละ 10.29่มเป้
และอื
่น ๆ
จเกี่ยวกับการศึนหา
กษาวิ
ยด้านตลาดแรงงาน
านทคิาของประชากรกลุ
าหมาย
ผลการประเมิ
นบุคทลิี่ตกั้งภาพของผู
งทาให้ทราบบุคลิกภาพ และอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มคนดังกล่าว
ตามภารกิ
จ และมี
อยู่ในจังหวั้ตด้อลงขัาปาง
ได้ในระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแนะแนวอาชีพ และการจัดวางตัวบุคคลว่าเหมาะกับอาชีพใด
ในที่นี้จะยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลิกภาพของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ คือ กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบ
นิยมความจริง (R : Realistic Type) จะมีบุคลิกภาพมีแนวโน้มจะเป็นคนพูดน้อย ไม่ชอบเข้าสังคม
มากนักแต่ก็สามารถปรับตัวได้ดี เปิดเผย จริงใจ มักประหม่าอายเมื่อต้องร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่น
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ติผู้ต้องราชทั
ณฑ์ 17 จัชอบที
งหวัด ่จภาคเหนื
ให้ความสาคัญแผนภู
กับสิงมทีิท่เป็ี่ 1-1
นรูปสถิ
ธรรมมากกว่
านามธรรม
ะลงมือทอามากกว่านั่งคิดพิจารณา มีความ
อุตสาหะพากเพียร อดทน บากบั่น สภาวะทางจิตใจมั่นคง เสมอต้นเสมอปลายแต่อาจจะขาดความ
ยืด หยุ่ น ในบางครั้ง ชอบกิจ กรรมที่ใช้แรงกายมากกว่ากิจกรรมที่ ต้องคิ ดวิเคราะห์ ชอบทากิจกรรม
กลางแจ้งและออกภาคสนาม ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้อง/เหมาะสม ได้แก่
- ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างฟิต ช่างเทคนิค ช่างไม้ ช่างยนต์ ชาวประมง นักป่าไม้
- ช่างซ่อมรองเท้า ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นักกีฬา ชาวนา คนขับรถ นักการภารโรง
- วิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องยนต์ วิศวกรโยธา ทหาร ตารวจ
- อาชีพด้านช่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ช่างทันตกรรม นักกายภาพบาบัด
นักบิน เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ ผู้ประกอบอาหาร เป็นต้น
และ กลุ่ม ที่ มีบุ ค ลิกภาพแบบชอบค้ น หา (I : Investigative Type) จะมี บุค ลิ กภาพ
ดังนี้ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และค่อนข้างเก็บตัว ไม่ขอบเข้าสังคม
มากนัก รักอิสระ ให้ความสาคัญกับนามธรรม มากกว่ารูปธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในบางครั้ง ชอบที่จะ
คิด วิเคราะห์ และมั ก จะพิ จ ารณาวางแผนเป็ น เวลานานก่ อ นลงมื อปฏิ บั ติ ชอบการศึ ก ษาหาความรู้
มีความคิดเชิงเหตุและผลสูง ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้อง/เหมาะสม ได้แก่
ที- ่มช่าางอิ: www.correct.go.th/stat
เล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเมอร์102
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์
- นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560- แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบาบัด พยาบาล
2579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
- นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ นั ก วิ เคราะห์ ก ารตลาด วิ ศ วกรไฟฟ้ า นั ก เคมี ผู้ จั ด โปรแกรม
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คอมพิวเตอร์ นักรังสีเทคนิค เภสัชกร เป็นต้น
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
ทักาษะของผู
้นโทษพผูผู้ต้ใกล้
วนใหญ่รง้อกล่
ยละ
เคยท
างานรัปบแบบ
จ้าง
โครงการประชารัฐ3.1.2
ร่วมสร้
งงาน สร้้พางอาชี
้องขัพง้นขึโทษ
้น ซึ่งส่โครงการดั
าว 53.53
เป็นการท
างานในรู
ร้อยละ 32.35
ชอบทางานด้
าง าเช่งกรมการจั
น ช่างเชื่อมดร้หางาน
อยละ 33.33
วามสามารถพิ
านช่างเชืณ่อฑ์ม
ประชารั
ฐ โดยความร่
ว มมื อานช่
ระหว่
กรมพัมีฒคนาฝี
มื อ แรงงานเศษด้
กรมราชทั
ร้อยละตสาหกรรมแห่
61.54 มีความสามารถพิ
เศษด้านการขับรถยนต์
ยละ 82.14 ได้มีวรับตถุความรู
้อื่นเพิ
านช่าง
สภาอุ
งประเทศไทยและสภาหอการค้
าแห่ร้งอประเทศไทย
ประสงค์
เพื่มอเติ
สร้มาด้งโอกาส
ในระหว่
างอยู่วในเรื
อย่างจ
านวน 68 คน กมาจั
บกลุช่มาชีทพาทะเบี
ยนตามความชอบในการ
และคุ
ณภาพชี
ิตที่ดอีในจ
ห้แาก่ผเมืู้ต่อ้ นงขัาตัง วโดยผ่
านกระบวนการฝึ
อบรมวิ
จริยธรรม
ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
ทางานแล้
แบ่บงได้
น 6 กลุและแก้
่ม ดังนี้ ไคืขปัอ ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
กระท
าผิดวปรั
ปรุเงป็ตนเอง
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
่มชอบรับจ้าง ชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ความพร้อ1.
มด้กลุ
านจรรยาบรรณในวิ
3. กลุ่มชอบเลี้ยงสัตว์
2. กลุ่มชอบขับรถ
ทั่วไป
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรื
อสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
(4 คน)
(9 คน)
(6 คน)ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
กองบริ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
6. กลุ
ชอบงานช่านงหน่วยงาน
่มชอบประกอบ
า ากลางลาปาง”
และความต้4.อกลุ
งการจ้
างงานของนายจ้าง กรณี5.ศึกกลุ
ษา่มชอบท
: เรือนจ
ขึ้น่มในฐานะเป็
ต่าง ๆ ่มเป้าหมาย
อิสระกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน
การเกษตร
ที่มีภารกิจเกี่ยอาชี
วกับพการศึ
ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ
( 22 คน)
(10 คน)
ตามภารกิจ และมี(17ที่ตคน)
ั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรื
เรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
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แผนภู
ิที่ 1-1
สถิติผู้ต้พ้อ้นงราชทั
อ 2562 ของสานักงานสวัสดิการ
3.2 อุปมสงค์
แรงงานผู
โทษ ข้ณอมูฑ์ล17ณ จัวังนหวั
ที่ ด19ภาคเหนื
กรกฎาคม
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดลาปาง พบว่า จังหวัดลาปางมีโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นแหล่ง
จ้างงานในจังหวัด 14 ประเภทอุตสาหกรรม รวมสถานประกอบการ จานวน 4,064 แห่ง จานวนลูกจ้าง
57,805 คน ชาย 35,298 คน หญิง 22,487 คน และเด็ก 20 คน โดยเรียงลาดับการจ้างงานจากมากไป
หาน้อย 5 อันดับจาแนกได้ ดังนี้ การผลิต โรงงานเซรามิ ค โรงสีข้าว โรงโม่หิน โรงงานครั่ง ผลิตเส้น
ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น ฯลฯ จานวน 901 แห่ง ลูกจ้าง 15,665 คน การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จานวน 1,413 แห่ง ลูกจ้าง 11,912 คน
การก่อสร้าง จานวน 437 แห่ง ลูกจ้าง 10,954 คน การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา จานวน 39 แห่ง
ลูกจ้าง 4,320 คน บริการด้านอสั งหาริมทรัพย์ การให้ เช่าและบริการทางธุรกิจ จานวน 248 แห่ ง
ลูกจ้าง 3,599 คน และข้อมูลตาแหน่งงานว่างของสานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง พบว่า นายจ้าง/
สถานประกอบการมีความต้องการจ้างแรงงานในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ช่างก่อสร้าง 3 อัตรา ช่างซ่อม
รถยนต์ 3 อัตรา ช่างเตรียมพื้นแผนกอู่สี จานวน 10 อัตรา ช่างจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
3 อัตรา ช่างเคาะ/พ่นสีรถยนต์ 2 อัตรา ช่างก่อสร้าง 5 อัตรา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ช่างไฟฟ้าแรงสูง
3 อัตรา พนักงานขายและขับรถ 20 อัตรา พนักงานขับรถ 6 ล้อติดเครน 2 อัตรา พนักงานจัดเรียงสินค้า
่มา : www.correct.go.th/stat
10 อัตรา พนักทีงานคลั
งสินค้า 3 อัตรา พนักงานทั102
่วไป 5 อัตรา เชฟอาหารญี่ปุ่น 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่
ดูแลแปลงเกษตร 3 อัตรา จากข้อมูล ตลาดแรงงานในจังหวัดล าปางดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ตาแหน่ง
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560ส่วนใหญ่เป็นงานด้านช่าง รองลงไปคือพนักงานทั่วไป
2579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
จากการตอบแบบสอบถามของผู
ษา พบว่าและแผนพั
มีนายจ้างต้
องการจ้างงานผู
้พ้นงโทษ
ของตลาดแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ ก้ศับึกประเทศ
ฒ นาเศรษฐกิ
จและสั
คมแห่จานวน
งชาติ
15 บแห่ที่ง12จากทั
้งหมด 97
ราย จาแนกได้
เป็น 14 ตาแหน่ง 59
รา ดังนี้ จและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
ฉบั
ในการสร้
างความเป็
น ธรรมและลดความเหลื
่ อมล้อัตาทางเศรษฐกิ
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
1. ช่างเปลีง่ยประเทศไทยและสภาหอการค้
นถ่ายน้ามันเครื่อง 1 อัตรา าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
สภาอุตสาหกรรมแห่
9. พนักงานขายและขับรถ 12 อัตรา
2. ช่วิตางกล
และคุณภาพชี
ที่ดีให้1แอัก่ตผรา
ู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
3. บช่าปรุงทัง่วตนเอง
ไป 1 อัและแก้
ตรา ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
กระทาผิดปรั
4. ช่อางไฟฟ้
อัตงรา
1 อัตรา
เตรียมความพร้
มให้แาก่ก1าลั
แรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ 10.
เพิ่มคนสวน
ทักษะความรู
้ ความสามารถ เตรียม
5.
ช่
า
งซ่
อ
มรถแทรกเตอร์
1
อั
ต
รา
11. พนั
กงานเติ
มน้มามัและพั
น2ฒ
อัตนาศั
รา กยภาพ
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการท
างาน
ส่ งเสริ
ช่างเชื่อม 4 อัตรา อสามารถประกอบอาชีพอิ12.
แม่บ้าน 2 อัตรา
ให้เป็นที่ต้อ6.งการของตลาดแรงงานหรื
สระได้
7. กองบริ
พนักงานซ่
อมบอารุมูงล ตลาดแรงงาน
2 อัตรา
พนักองานทั
่วไป 12 อัตรา
ห ารข้
โดย ศู น ย์ บ13.
ริ ห ารข้
มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื
อ
8.
ช่
า
งอลู
ม
เ
ิ
นี
ย
ม/กระจก/ฝ้
า
เพดาน/
14.
พนั
ก
งานฝ่
า
ยผลิ
ต
14
อั
ต
รา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
งานเหล็างงานของนายจ้
ก 5 อัตรา าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
และความต้องการจ้
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรื
เรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
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แผนภู
มิที่ 1-1 สถิติผู้ต้ พ้องราชทั
จังหวัเดคราะห์
ภาคเหนืจั บอ คู่ (Job Matching) เพื่ อ ศึ ก ษา
3.3 ตลาดแรงงานผู
้ น โทษณเมืฑ์่ อ17น ามาวิ
ความสัมพันธ์ความต้องการจ้างงานของนายจ้างกับศักยภาพของผู้พ้นโทษ จะเห็นภาพความเป็นไปได้
ในการมีงานทาของผู้พ้นโทษ ดังนี้
ตาแหน่งงานว่างที่ได้จากการสารวจ

ข้อมูลผู้พ้นโทษที่ได้จากแบบสอบถาม

1. กลุ่มชอบรับจ้าง
1. ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง 1 อัตรา
ทั่วไป
2. ช่างกล 1 อัตรา
(6 คน)
3. ช่างทั่วไป 1 อัตรา
4. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
5. ช่าทีงซ่่มอามรถแทรกเตอร์
1 อัตรา
2. กลุ่มชอบขับรถ
: www.correct.go.th/stat
102
6. ช่างเชื่อม 4 อัตรา
(9 คน)
7. พนัด้กวงานซ่
อมบารุ
ง 2 อัางต้
ตราน เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560ยสภาพปั
ญหาข้
างอลูมิเนียม/กระจก/ฝ้
2579) ที8.่ต้อช่งการยกระดั
บศักยภาพ าทัเพดาน/
กษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
3. กลุ่มชอบเลี
ตว์ งชาติ
งานเหล็กเพื5่อสร้
อัตารางผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิ
ของตลาดแรงงาน
จและสั้ยงงสั
คมแห่
(4 คน)
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั
งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
พนักงานขายและขั
บรถ 12
อัตรา ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
ประชารั ฐ9. โดยความร่
ว มมื อ ระหว่
า งกรมการจั
4. กลุ่มชอบประกอบ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุปอาชี
ระสงค์
พอิสเพืระ่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชี
ิตที่ดีให้แ1ก่อัผตู้ตรา
้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม(17ให้คน)
โอกาสกับผู้ที่เคย
10.วคนสวน
กระทาผิด11.
ปรับพนั
ปรุกงงานเติ
ตนเองมน้และแก้
ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
ามัน 2ไขปั
อัตรา
เตรียมความพร้
อมให้
งแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู
ความสามารถ
5. ้ กลุ
่มชอบทา เตรียม
12. แม่
บ้านแก่2กอัาลัตรา
ความพร้อ13.
มด้าพนั
นจรรยาบรรณในวิ
มและพัฒ นาศักยภาพ
กงานทั่วไป 12 อัชตาชี
ราพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริการเกษตร
ให้เป็นที่ต้อ14.
งการของตลาดแรงงานหรื
พอิสระได้
(10 คน)
พนักงานฝ่ายผลิต 14 อัอตสามารถประกอบอาชี
รา
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชี
พของผู้ใกล้
6. กลุ่มชอบงานช่
าง พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็
ต่าง ๆ นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ
( 22 คน) ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่า ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดลาปาง จะไม่ขาดแคลนแรงงานเลย
หากเราได้จัดทาทะเบียนแรงงานไว้ และหากนายจ้างได้พบปะกับแรงงานหรือสัมภาษณ์ก็จะสามารถบรรจุ
เข้าทางานได้ทันที และหากต้องเพิ่มทักษะนายจ้างก็อาจจะให้ เรียนรู้กับลูกจ้างในบริษัทที่เคยทามาก่อน
และลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรื
เรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
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4. บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ สารบัญแผนภูมิ
ในส่วนผู้ใกล้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจากลางลาปาง จะมีการประสานงานกับหน่วยงาน
หน้า
ภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริม/สนับสนุนการมีงานทาให้กับผู้ต้องขังฯ และการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะในสิ่งที่ผู้ใกล้
มิทอี่ 1–1
สถิติผ่เู้ตรื้องราชทั
ณฑ์นสมควร
17 จังหวัเช่ดน ภาคเหนื
พ้แผนภู
นโทษต้
งการ และที
นจาฯ เห็
สถาบันพัอ ฒนาฝี มือแรงงาน 10 ลาปาง เปิดการอบรม2
หลั
กสูตมรฝึ
อาชีพเสริ
ม สาขาเทคนิทคี่ผงานปู
้อง หลักสูตร 30 ชั่วโมง เป็นต้น โดยเรือนจาฯ มีศูนย์ CARE
แผนภู
ิที่ ก4–1
จาแนกตามคดี
ู้ต้องขักงระเบื
ต้องโทษ
30
ในการให้ความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เช่น การให้ค่าพาหนะกลับภูมิลาเนา ทุนการศึกษา
ผู้ต้อการรั
งขังกษาพยาบาล เป็นต้น ในด้านการมีงานทา ศูนย์ CARE มีภารกิ30จ
ผูแผนภู
้ต้องขัมงิททีี่ 4–2
่พักอาศัจยาแนกตามอายุ
ภายหลังพ้นโทษ
แผนภูมิทาผูี่ 4–3
กษาสูงสุดของผู้ต้องขัจงานวน 2 แห่ง ในกิจการร้านหนังสือ เพื่อจัดเรี31
ในการน
้ต้องขังจฯาแนกตามการศึ
ไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ
ยง
หนั
งสือมและงานล้
นในบ่อดินขาวก่อนเข้้ตาสู้อ่กงขัระบวนการผลิ
ตเซรามิค เป็นต้น การสนับสนุนทุนประกอบอาชี31พ
แผนภู
ิที่ 4–4 างดิ
สถานภาพสมรสของผู
ง
ในกรณี ที่ ผู้ ใกล้ พ้ นโทษมีโครงการที่ชั ดเจน มีความเป็นไปได้สู งก็จะมี เงินทุ นตั้งต้นให้ ดาเนิ นการ รายละ
แผนภูมิท20,000
ี่ 4–5 กลุ
พทีอ่เคยท
ามาก่อาปางจะมี
น
ประมาณ
บาท่มอาชี
และเรื
นจากลางล
การติดตามประเมินผลการประกอบอาชีพดังกล่าว ซึ32่ง
มิที่ ก4–6
ที่ชอบที
่สุด 24 คน เป็นเงินจานวน 691,800 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการจ้างงาน
32
ทีแผนภู
่ผ่านมามี
ารสนับอาชี
สนุนพไปแล้
ว จานวน
ผูแผนภู
้พ้นโทษโดยงบประมาณของกรมราชทั
มิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้ณาฑ์นช่เพืา่องสรรหาคนดีมีคุณภาพที่จะพ้นโทษเข้าทางาน ในเรือนจากลาง
33
ลาปาง ปัจจุบันมีจานวน 2 คน
แผนภูมิที่ 4–8ศูนย์ความสามารถพิ
านขังต่บอรถยนต์
CARE ล าปาง เมีศษด้
การส่
ข้ อมู ลผู้ พ้ นโทษให้ กับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ แก่ องค์ ก33ร
แผนภูมิทวี่ 4–9
านอื่น่ เพืๆ ่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ จานวน 349 คน สานักงาน
34
ปกครองส่
นท้องถิความสามารถพิ
่นที่ผู้พ้นโทษมีภเูมศษด้
ิลาเนาอยู
จัแผนภู
ดหางานจั
งหวัดลการได้
าปาง ในการช่
วยหางานให้
จานวนา373
มิที่ 4–10
รับความรู
้อื่นเพิ่มเติทมาในระหว่
งอยู่ใคน
นเรืและส
อนจาานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
34
ของมนุษย์ในการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ตามภารกิจของหน่วยงาน จานวน 25 คน
แผนภูมิที่ 4–11
ทักษะฝี
มือด้้ยานช่
้องการฝึ
กเพิร่มณาการการทางานร่วมกัน ภายใต้โครงการประชารั35ฐ
นอกเหนื
อจากนี
ังมีกางที
ารด่ตาเนิ
นการบู
ิที่ 4–12
สิ่งที่ตพ้อผูงการให้
ฐช่วฐยเหลื
อ
35
ร่แผนภู
วมสร้มางงาน
สร้างอาชี
้ต้องขังภซึาครั
่งภาครั
และเอกชนได้
ร่วมมือกันอย่างเข้มข้น ดังนี้ กรมการจัดหางาน
กรมพั
มือแรงงาน
สภาอุ
แผนภูฒมนาฝี
ิที่ 4–13
บุคลิกกรมราชทั
ภาพของผูณ้ตฑ์้องขั
ง ตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
36
ในการร่วมมือกัน ในภารกิจของหน่วยเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม
แผนภูมาิทงยัี่ 4–14
ผลที่สนใจให้องกั
กลุบ่มยุเป้ทาธศาสตร์
หมายเข้ชาาติ
ร่วรมงาน
และอย่
่งยืนต่อเหตุ
ไป โดยสอดคล้
ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ต้องการยกระดั37บ
มิททัี่ 4–15
ตาแหน่งที่ต้องการจ้างต่
างอเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิ38ต
ศัแผนภู
กยภาพ
กษะ สมรรถนะแรงงานอย่
ภาพเพิ
กับประเทศและสอดคล้
องกัางาน
บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการสร้างความ
แผนภูม่มิทให้ี่ 4–16
ทักษะที่ใช้ในการท
38
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานภาครัฐทาหน้าที่ฝึกอบรมทักษะฝีมือ
แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
39
จานวน 3 แห่ ง ได้แก่ สถาบั น พั ฒ นาฝี มือแรงงาน ภาค 10 ล าปาง วิทยาลั ยสารพัดช่างล าปางและ
มิที่ 4–18และฝึ
เหตุกผอาชี
ลทีพ่ไม่สตรี
ประสงค์
จะจ้อางแรงงานผู
้พ้นโทษ
40
ศูแผนภู
นย์สงเคราะห์
ภาคเหนื
จังหวัดลาปาง
ดังนี้
1. สถาบั
นพัฒนาฝีฐมทีือ่นแรงงานภาค
10 ลาปาง สังกัดกระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ที่ ถนน
แผนภูมิที่ 4–19
มาตรการภาครั
ายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
41
ล าปาง-เชี ย งใหม่ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมื อง จั งหวัด ล าปาง 52100 โทรศั พ ท์ 0-5435-6681-3
โทรสาร 0-5435-6680 เว็บไซต์ติดต่อ: http://home.dsd.go.th/lampang/ มีหลักสูตรการสอน ดังนี้
- ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมเข้าทางาน ได้แก่ สาขาช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน
ช่างเคาะตัวถังและสีรถยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเดินสายไฟฟ้า
ในอุ ต สาหกรรม ช่ า งซ่ อ มอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ช่ า งเครื่ อ งท าความเย็ น และปรั บ อากาศ
ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม
ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างปั้นและเขียนลาย เซรามิค เป็นต้น
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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แผนภูได้มิ แ ก่ สาขา "เทคโนโลยี ร ถจั ก รยานยนต์
- ฝึ ก อาชี พ เพื่ อ ยกระดัสารบั
บ ฝี มื อญ
แรงงาน
YAMAHA รุ่นใหม่" สาขาพนักงานต้อนรับ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน สาขาภาษาอังกฤษสาหรับ
หน้คา
เดินทางไปทางานต่างประเทศ สาขาพนักงานต้อนรับ สาขาการปรับ ปรุงกระบวนการ สาขาเทคนิ
การควบคุมงานก่อนสร้
สร้างางสาขาช่
สาขาช่าางเชื
งเชื่อ่อมอาร์
มอาร์กกโลหะด้
โลหะด้ววยมื
ยมืออ สาขาหุ
สาขาหุ่น่นยนต์
ยนต์อุตสาหกรรม สาขาเทคนิค
แผนภู
ม
ท
ิ
่
ี
1–1
สถิ
ต
ผ
ิ
ต
้
ู
อ
้
งราชทั
ณ
ฑ์
17
จั
ง
หวั
ด
ภาคเหนื
อ
2
การบารุงรักษารถยนต์ เป็นต้น
แผนภูมิที่ 4–1 -จาแนกตามคดี
ู้ต้อแงขั
ต้องโทษ าขนมไทย สาขาการสานผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขา
30
ฝึกอาชีพเสริทมี่ผได้
ก่ งสาขาการท
การจั
ผลิตภัจณาแนกตามอายุ
ฑ์จากใบตาลและเส้
แผนภูกมสาน
ิที่ 4–2
ผู้ต้องขันงพลาสติก สาขาการสานผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาการประดิษ30ฐ์
ของที่ระลึก สาขาการเย็บ กระเป๋าแบบควิลท์มือ สาขาการทอตุงใยล้านนา สาขาการตัดเย็บกระเป๋า
แผนภูมสาขาการจั
ิที่ 4–3 จดาแนกตามการศึ
กษาสู
งสุดของผูคงานปู
้ต้องขักงระเบื้อง สาขาการถักเปลญวน สาขาการแต่งผม
31
สะพาย
สานขันโตกหวาย
สาขาเทคนิ
สถานภาพสมรสของผู
้ต้องขั
ง บเสื้อคอโปโล) เป็นต้น
31
สุแผนภู
ภาพบุมริทุษี่ 4–4
สาจาการเย็
บจักรอุตสาหกรรม
(การเย็
สาขาการเย็
เรี ยพนรูที่เ้ กคยท
ารพัามาก่
ฒ นาสตรี
แผนภูมิที่ 4–52. ศูกลุน่มย์อาชี
อน แ ละครอบครั ว ภาคเหนื อ จั ง หวั ด ล าปาง (เดิ ม ศู น32ย์
สงเคราะห์ และฝึกอาชีพสตรีภ าคเหนือ จังหวัดลาปาง) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มิที่ 4–6 ษ ย์อาชี
ที่ช่ ทอบที
มัแผนภู
่ น คงของมนุ
ตั้ งพอยู
ี่ เลขที่สุด่ 140 หมู่ 6 ถนนล าปาง-เชี ย งใหม่ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมื อ32ง
ี่ 4–7 52100
ความสามารถพิ
เศษด้
านช่ายงนรู้และพั ฒ นาอาชี พ โทรศัพ ท์ 054-829734-5 โทรสาร
33
จัแผนภู
งหวัดมลิทาปาง
กลุ่ ม ส่ งเสริ
ม การเรี
054-829735
แผนภูมิที่ 4–8http://www.northernwomen.go.th/
ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์
33
ศูนย์ฯ แห่งนี้ จะมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลากหลายวิชา เช่น หลักสูตรระยะสั้น
ความสามารถพิ
34
3แผนภู
เดือนมิท6ี่ 4–9
เดืานอื
�นวน 33 หลั
หลักกสูสูตตรร (เปิ
(เปิดดอบรมเดื
อบรมเดืออนนตุตุลาคม-เดือนนมีมีนนาคม
เดือน หลั
กสูตรระยะสั้นเศษด้
6 เดื
ออนน่นจจำๆานวน
าคม
แผนภูมอิทนเมษายน-เดื
ี่ 4–10 การได้
รับนความรู
ื่นเพิแก่่มเติ1.มหลั
ในระหว่
และเดื
อนกั
ยายน)้อได้
กสูตรตัางอยู
ดเย็่ใบนเรื
เสื้อผ้นจา า2. หลักสูตรโภชนาการ 3. หลักสูต34ร
เสริ
มสวยและตั
กสูาตงทีรระยะสั
้น 3กเดื
แผนภู
มิที่ 4–11ดผมชาย
ทักษะฝีและหลั
มือด้านช่
่ต้องการฝึ
เพิอ่มน จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวดแผนไทย
35
เพื่อสุขภาพ หลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ หลักสูตรการผลิตอาหารยุคใหม่ หลักสูตรคหกรรม
แผนภู
ี่ 4–12 กสิสู่งตทีรบริ
่ต้องการให้
ภาครัฐและการอบรมพิ
ช่วยเหลือ
บริ
ก ารมิทและหลั
ก ารโรงแรม
เศษ เรื่อ งการวางแผนครอบครัว ยาเสพติ35ด
แผนภูมิที่ 4–13าน บุการประกั
คลิกภาพของผู
งขัง องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
36
กฎหมายชาวบ้
นสังคม้ต้อการป้
3. วิเหตุ
ทยาลั
สังกัาดร่วกระทรวงศึ
แผนภูมิที่ 4–14
ผลทีย่สสารพั
นใจให้ดกช่ลุา่มงลเป้าปาง
าหมายเข้
มงาน กษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 551 หมู่ 1 ตาบล
37
พระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000 โทรศัพท์ 054-821567 โทรสาร 054-821568 เว็บไซต์ติดต่อ
แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้เป็
าง นสถานศึกษาที่เปิดหลั กสูตรฝึกอาชีพเสริมให้ กับบุคคลทั่วไป
38
http://www.lampangpoly.ac.th/
มิทอี่ งหาความรู
4–16 ทัก้แษะที
่ใช้่มในการท
างานานวิชาชีพ เช่น ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน ในปี 2562 ได้แก่38
ทีแผนภู
่สนใจต้
ละเพิ
ทักษะทางด้
ชาอาหารและขนม
แผนภูมิที่ 4–17 ประเภทวิ
เงื่อนไขการท
างานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
39
- คุกกี้และเค้ก พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะและขนมอบทั่วไป
แผนภูมิที่ 4–18 เหตุ- ผขนมไทยชาววั
ลที่ไม่ประสงค์งจขนมอบยอดนิ
ะจ้างแรงงานผูย้พม้นอาหารยุ
โทษ โรป อาหารว่างยอดนิยม
40
แผนภูมิที่ 4–19 ประเภทวิ
มาตรการภาครั
ฐทีด่นเสื
ายจ้
าง/สถานประกอบการสนใจ
41
ชาช่างตั
้อสตรี
- เสื้อสมัยนิยม 1 กระเป๋าสตางค์ทามือ งานปักและประดิษฐ์ของใช้ เสื้อเบื้องต้น
ประเภทวิชาเสริมสวย
- ซอยผม ตัดผม Advance ตัดผมชายระดับ 1 ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
- ตัดผมชายระดับ 2
ประเภทวิชาดนตรี
- กีตาร์โฟล์ค กีตาร์คลาสสิค
ประเภทวิชาศิลปประดิษฐ์
- งานบายศรีใบตอง จัดดอกไม้แบบสากล
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษาเรื่อง “บุ คลิ กภาพและทั กษะทางอาชีพของผู้ ใกล้ พ้น โทษและความต้องการ
จ้ า งงานของนายจ้ า ง กรณี ศึ ก ษา : เรื อ นจ ากลางล าปาง” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาบุ ค ลิ ก ภาพ
และทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ ศึกษาความต้องการทางานของผู้ใกล้พ้นโทษ ศึกษาความต้องการ
จ้ า งงานของนายจ้ า งต่ อ ผู้ พ้ น โทษ ศึ ก ษาบทบาทของหน่ ว ยงานในการหางานท าให้ กั บ ผู้ พ้ น โทษ
และเผยแพร่ ผลการศึ กษาให้ แก่ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการปฏิ บั ติงาน สรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามและแบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการรู้จักตนเอง
พบว่า ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.76 มีบุคลิกภาพแบบนิยมความจริง (R : Realistic
Type) ชอบกิจกรรมที่ใช้แรงกายมากกว่ากิจกรรมที่ต้องคิดวิเคราะห์ ชอบทากิจกรรมกลางแจ้งและออก
ภาคสนาม ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 53.53 เคยท างานรับ จ้ า ง ร้อ ยละ 32.35 ชอบท างานด้ า นช่ าง เช่ น
ช่างเชื่อม ร้อยละ 33.33 มีความสามารถพิเศษด้านช่างเชื่อม ร้อยละ 61.54 มีความสามารถพิเศษ
ด้านการขับรถยนต์ ร้อยละ 82.14 ได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมด้านช่างในระหว่างอยู่ในเรือนจา ร้อยละ
19.35 ความต้องการฝึกทักษะฝีมือเพิ่มด้านช่างไฟฟ้า และร้อยละ 61.76 ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ในด้านการมีงานทาภายหลังพ้นโทษ
2. ผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถาม ของนายจ้าง/สถานประกอบการ พบว่า นายจ้างฯ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.34 ต้องการให้โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีและต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต
(ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ฯ) จานวน 14 อัตรา นายจ้างฯ ร้อยละ 87.80 จานวน 82 แห่ง ไม่ประสงค์จะจ้าง
แรงงานผู้พ้นโทษเนื่องจาก พนักงานเต็ม ร้อยละ 78.94 มีแนวโน้มให้ความร่วมมือในการรับผู้พ้นโทษเข้า
ทางานหากรัฐมีมาตรการลดภาษีให้นายจ้างฯ
ผลจากการน าข้ อ มู ล ต าแหน่ งงานว่ างที่ ได้ จ ากการส ารวจมาจั ด กลุ่ ม 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่
กลุ่มช่าง กลุ่มพนักงานขายและขับรถ และกลุ่มพนักงานทั่วไป และข้อมูลผู้พ้นโทษที่ได้จากแบบสอบถาม
โดยแบ่งตามทักษะและความชอบ จานวน 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มชอบรับจ้างทั่วไป ขับรถ เลี้ ยงสัตว์ ประกอบ
อาชีพอิสระ ทาการเกษตร และทางานด้านช่างต่าง ๆ มาวิเคราะห์และจับคู่กัน (Job Matching) จะพบว่า
หากด าเนิ น การตามรู ป แบบนี้ จะส่ งผลให้ ผู้ พ้ นโทษมี โอกาสในการมีงานท า และนายจ้างก็จะสะดวก
และง่ายต่อการสรรหาแรงงาน
กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็ น ว่า กลุ่มแรงงานที่พ้นโทษเป็นกลุ่ มที่มีแนวโน้ม
เพิ่มจานวนขึ้นทั้งในจังหวัดลาปางและทุกจังหวัดในประเทศไทย คนกลุ่มนี้หากได้แยกแยะเป็นกลุ่มตาม
ความชอบ ความถนัดในการประกอบอาชีพ และทาทะเบียนไว้ดังข้างต้นจะทาให้เกิดคลังแรงงานผู้พ้นโทษ
ขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ พ้นโทษ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนายจ้าง ได้เห็นศักยภาพในตัวบุคคล
ทาให้เกิดความสะดวกในการจัดวางบุคคลให้เหมาะกับงานและก่อให้เกิดการจ้างงานต่อไป
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สารบั
แผนภู่เกี่ยมวข้
ิ อง มี 5 ข้อดังนี้
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่
อหน่วญยงานที
3.1 จัดทาฐานข้อมูล/ทะเบียนรายบุคคลของกลุ่มผู้ใกล้พ้นโทษ
หน้า
ควรมีการจัดทาทะเบียนข้อมูลรายบุคคลของกลุ่มเป้าหมายโดยอาจแบ่งกลุ่มตาม
อาชี
พทีม่ชิทอบ
ประวั
่วนตัว ณ
ประวั
ผลการทดสอบบุ
คลิกภาพ และความสามารถพิเศษ2
แผนภู
ี่ 1–1เช่น สถิ
ติผู้ต้อิสงราชทั
ฑ์ 17ติกจัารท
งหวัางาน
ด ภาคเหนื
อ
ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ต่อการจัดวางตัวบุ คคลให้ เหมาะกับตาแหน่งงานว่างที่นายจ้างต้องการรับสมั คร
แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ
30
นอกจากนั้ น ควรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ในกรณี ผู้ ใ กล้ พ้ น โทษได้ รั บ การพั ฒ นา
มิที่ 4–2้เพิ่มจาแนกตามอายุ
ผู้ต้องขัง ้ หรือได้รับใบรับรอง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีม30ือ
ทัแผนภู
กษะ/ความรู
หรือผ่านการทดสอบความรู
ด้แผนภู
านช่ามงว่ิทาี่ 4–3
อยู่ในระดั
บไหนอย่างไร กรวมถึ
ความรู้ต้อความส
จาแนกตามการศึ
ษาสูงงสุให้ดของผู
งขัง าคัญ และประโยชน์ของใบรับรองฯ ใบผ่า31น
มาตรฐานฝี
มือด้าสถานภาพสมรสของผู
นช่างต่าง ๆ เพื่ อประโยชน์
แผนภูมิที่ 4–4
้ต้องขัง ในการสมัครงานเมื่อพ้น โทษ เนื่องจากการจะให้ ความ
31
ช่ ว ยเหลื อ แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขั งที่ ใกล้ พ้ น โทษมี งานท าตรงกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละความสามารถของแรงงาน
แผนภูกมษาข้
ิที่ 4–5
พที่เคยท
อน แยกกลุ่มตามความรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิกภาพ
32
ควรศึ
อมูลภูกลุ
มิห่มลัอาชี
งของกลุ
่มเป้ามาก่
าหมาย
เพื
่อเตรีมยิทมความพร้
อมและพั
ฒนาให้
แผนภู
ี่ 4–6 อาชี
พที่ชอบที
่สุด ตรงตามความต้องการของนายจ้างก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
32
การแนะแนวอาชี
แผนภูมิที่ 4–7 3.2
ความสามารถพิ
เศษด้าพนช่การพั
าง ฒนาความรู้ ทักษะเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการ
33
ของตลาดแรงงาน
แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิ
เศษด้านขับรถยนต์
33
ผู้ปฏิบัติงานแนะแนวอาชี
พของกรมการจัดหางาน ควรนาแบบทดสอบบุคลิกภาพ
เพื
่อ การศึ
ษาต่อความสามารถพิ
และเลื อกอาชีเพศษด้
มาใช้านอื
ในการท
แผนภู
มิที่ ก4–9
่น ๆ ากิ จกรรมให้ ผู้ ใกล้ พ้ น โทษได้รู้จักบุ คลิ กภาพของตน
34
รวมถึ
อาชีพการได้
ที่เหมาะสมกั
บ บุ้อคื่นลิเพิก่มภาพของตน
แผนภูงมรูิท้จี่ัก4–10
รับความรู
เติมในระหว่าและการพั
งอยู่ในเรือฒนจนาทั
า กษะอาชีพในเรือนจา ส่วนใหญ่
34
มีความต้องการฝึ กอาชีพด้านช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ช่างอิเล็ กทรอนิกส์
แผนภู
ทักษะฝี
มือด้ปาระโยชน์
นช่างที่ตก้อับงการฝึ
กเพิว่มและยังสามารถขยายไปยึดเป็นอาชีพได้อีกช่องทาง
35
เป็
นต้นมิทเนืี่ 4–11
่องจากจะน
าไปใช้
ครอบครั
หนึ
่ ง และควรพิ
งการของผู
ัว
แผนภู
มิที่ 4–12 จสิารณาความต้
่งที่ต้องการให้ภอาครั
ฐช่วยเหลื้ ทอี่ ต้ อ งการฝึ ก เป็ น ส าคั ญ ควรมี ก ารฝึ ก อาชี พ ที่ ใกล้ ต35
และน่
2 อาชี
แผนภูามสนใจอย่
ิที่ 4–13างน้บุคอลิยคนละ
กภาพของผู
้ต้อพงขัก่องนพ้นโทษ รวมถึงการพิจารณาทิศทางและแนวโน้มการจ้างงาน
36
ของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าควรฝึกเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังไปในทิศทางไหน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แผนภูมิที่ ้ก4–14
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หมายเข้
มงานดการฝึกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ 20-30 คน เพื่อการ
37
นอกจากนี
ารพัฒเหตุ
นาความรู
้/ทักษะของผู
พ้นโทษาร่วควรจั
ได้
ลงมืมอิทฝึกี่ 4–15
ปฏิบัติอตย่าแหน่
างเข้มงทีข้น่ต้อและปฏิ
แผนภู
งการจ้บางัติงานได้จริงภายหลังการพ้นโทษ
38
สร้า่ใงภาคี
เครือางาน
ข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการมีงานทาให้กับผู้พ้นโทษ
แผนภูมิที่ 4–16 3.3
ทักษะที
ช้ในการท
38
โดยมี ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ว มกั น Memorandum of Understanding :
แผนภูมหรืิทอี่ 4–17
นไขการท
างานร่วมกับนายจ้่จะจ้
าง/สถานประกอบการ
MOU
อาจให้เงืน่อายจ้
างสถานประกอบการที
างผู้พ้นโทษร่วมเป็นวิทยากรฝึกอาชีพด้านช่างหรื39
อ
ทัแผนภู
กษะทีมิท่ตี่้อ4–18
งการจ้เหตุ
างงานผู
ง หรืจอะจ้
สอนในอาชี
พที้พ่ห้นายากโดยคั
ดเลือกจากทะเบียนข้อมูลผู้ต้องขั40ง
ผลที้่ไตม่้อปงขัระสงค์
างแรงงานผู
โทษ
ก่แผนภู
อนพ้นมโทษ
เพื่อความต่
อเนื่อง และเพิ
่มความสั
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ิที่ 4–19
มาตรการภาครั
ฐที่นายจ้
าง/สถานประกอบการสนใจ
41
อัน จะเป็ น การแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานให้ นายจ้างได้ในระดับ หนึ่ง การบูรณาการร่ว มกัน
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ซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และผลการดาเนินการอยู่เสมอ ๆ เช่น มีการประชุมทุก 3 เดือน เป็นต้น
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3.4 การส่งเสริมให้มีมาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจ้างงานให้ผู้พ้นโทษ
หน้า
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ควรหาแนวทางร่ ว มกั น ในการหา
มาตรการที่น่ าสนใจ ดึงดูด เพื่ อส่ งเสริม ให้ น ายจ้าง สถานประกอบการรับผู้ พ้ นโทษเข้าทางาน เช่น
แผนภูมิทตี่ ราภาษี
1–1 สถิ
้องราชทั
ณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนื
การลดอั
ให้กตับิผู้ตนายจ้
าง/สถานประกอบการที
่จ้างผูอ้พ้นโทษเข้าทางาน หรือการสนับสนุนแหล่ง2
4–1 จาแนกตามคดี
ที่ผู้ต้องขัพงต้อิอสงโทษ
30
เงิแผนภู
นทุนมอัิทตี่ ราดอกเบี
้ยต่าเพื่อประกอบอาชี
ระ เป็นต้น
มีแนวทาง ผมาตรการเชิ
แผนภูมิที่ 4–2 3.5
จาแนกตามอายุ
ู้ต้องขัง งรุกในการส่งเสริมการมีงานทาให้กับผู้พ้นโทษ
30
เนื่ องจากผลการศึกษาพบว่านายจ้ างส่วนใหญ่ต้ องการ และคาดหวังในการรับ
มิที่ 4–3
จาแนกตามการศึ
กษาสูงสุตัด้งของผู
ง และซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น จึงควรมีแนวทาง
31
ผูแผนภู
้พ้นโทษเข้
าทางานโดยต้
องมีความอดทน
ใจ รับ้ต้อผิงขั
ดชอบ
แผนภูมิที่า4–4
สถานภาพสมรสของผู
้ต้องขัง างผู้พ้นโทษเข้าทางาน เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีม31
ในการสร้
งความมั
่นใจให้กับนายจ้างในการจ้
ือ
แรงงานด้
นช่าง 22
พ เพืามาก่
่อให้ทอราบระดั
บความรู้ ความสามารถด้านช่างที่ตนถนัด การอานวย
แผนภูมิทาี่ 4–5
กลุ่มสาขาอาชี
อาชีพที่เคยท
น
32
ความสะดวกในการจั ดท าใบขับ ขี่ร ถยนต์ ที่ห มดอายุ การสร้างชุดความรู้ที่เป็น ปัจจุบั น และทัน สมั ย
แผนภู
ี่ 4–6
พที่ชอบที
ุด ่มที่จะพ้นโทษในเวลาอันใกล้ เช่น การให้ ความรู้ในการหางานท32า
เพื
่อเสริมมิทสร้
างองค์อาชี
ความรู
้ให้ กับ่สกลุ
มิทอี่ มู4–7
เศษด้างนช่
33
ต้แผนภู
องหาข้
ลจากสความสามารถพิ
านักงานจัดหางานจั
หวัดางที่ใกล้บ้านหรือจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่เพื่อความสะดวกในการ
เดิ
นทางไปท
หรือ ความรู้เกีเศษด้
่ยวกัาบนขั
การประกั
อ
แผนภู
มิที่ 4–8างานความสามารถพิ
บรถยนต์นตน ตามมาตรา 40 ทางานโดยไม่มีนายจ้าง หรื33
ท างานอิ ส ระ ส าหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี อ ายุ 15 ปี บ ริบู รณ์ และไม่ เกิ น 60 ปี บ ริบู รณ์ ของส านั ก งาน
แผนภูนมสัิทงี่ 4–9
ความสามารถพิ
เศษด้านอืด่นทาในรู
ๆ ปสมุดเล่ มเล็ ก หรือแผ่ นพั บความรู้แจกให้ แก่ผู้ ใกล้
34
ประกั
คมจังหวั
ด เป็ น ต้น โดยอาจจั
มิที่ ่อ4–10
ับความรูาทางในเรื
้อื่นเพิ่มเติ่อมงใกล้
ในระหว่
34
พ้แผนภู
นโทษเพื
เป็นเครืการได้
่องมือรในการน
ตัว างอยู่ในเรือนจา
แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม

35

แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

35

แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง

36

แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

37

แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

38

แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการทางาน

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

39

แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

40

แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ
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บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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ภาคผนวก

ผ-2

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

2

แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ

30

แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผู้ต้องขัง

30

แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึกษาสูงสุดของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพที่เคยทามาก่อน

32

แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด

32

แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง

33

แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์

33

แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

34

แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา

34

แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม

35

แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

35

แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง

36

แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

37

แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

38

แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการทางาน

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

39

แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

40

แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ

41

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้างางกรณี
ศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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ผ-3

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

2

แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ

30

แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผู้ต้องขัง

30

แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึกษาสูงสุดของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพที่เคยทามาก่อน

32

แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด

32

แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง

33

แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์

33

แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

34

แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา

34

แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม

35

แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

35

แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง

36

แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

37

แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

38

แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการทางาน

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

39

แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

40

แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ

41

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

ผ-4

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

2

แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ

30

แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผู้ต้องขัง

30

แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึกษาสูงสุดของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพที่เคยทามาก่อน

32

แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด

32

แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง

33

แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์

33

แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

34

แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา

34

แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม

35

แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

35

แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง

36

แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

37

แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

38

แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการทางาน

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

39

แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

40

แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ

41

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรืออนจ
ากลางลาปาง
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ผ-5

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

2

แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ

30

แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผู้ต้องขัง

30

แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึกษาสูงสุดของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพที่เคยทามาก่อน

32

แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด

32

แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง

33

แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์

33

แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

34

แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา

34

แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม

35

แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

35

แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง

36

แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

37

แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

38

แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการทางาน

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

39

แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

40

แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ

41

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้า้างงกรณี
ศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

ผ-6

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1–1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

2

แผนภูมิที่ 4–1 จาแนกตามคดีที่ผู้ต้องขังต้องโทษ

30

แผนภูมิที่ 4–2 จาแนกตามอายุผู้ต้องขัง

30

แผนภูมิที่ 4–3 จาแนกตามการศึกษาสูงสุดของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–4 สถานภาพสมรสของผู้ต้องขัง

31

แผนภูมิที่ 4–5 กลุ่มอาชีพที่เคยทามาก่อน

32

แผนภูมิที่ 4–6 อาชีพที่ชอบที่สุด

32

แผนภูมิที่ 4–7 ความสามารถพิเศษด้านช่าง

33

แผนภูมิที่ 4–8 ความสามารถพิเศษด้านขับรถยนต์

33

แผนภูมิที่ 4–9 ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

34

แผนภูมิที่ 4–10 การได้รับความรู้อื่นเพิ่มเติมในระหว่างอยู่ในเรือนจา

34

แผนภูมิที่ 4–11 ทักษะฝีมือด้านช่างที่ต้องการฝึกเพิ่ม

35

แผนภูมิที่ 4–12 สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

35

แผนภูมิที่ 4–13 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง

36

แผนภูมิที่ 4–14 เหตุผลที่สนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

37

แผนภูมิที่ 4–15 ตาแหน่งที่ต้องการจ้าง

38

แผนภูมิที่ 4–16 ทักษะที่ใช้ในการทางาน

38

แผนภูมิที่ 4–17 เงื่อนไขการทางานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

39

แผนภูมิที่ 4–18 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

40

แผนภูมิที่ 4–19 มาตรการภาครัฐที่นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจ

41

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง้างกรณี
ศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

2
ผ-7
ผ-7
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรื
เรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

ผ-8
2
ผ-8
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษ และความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางง กรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา :: เรื
เรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง
บุบุคคลิลิกกภาพและทั

ผ-9
ผ-92
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
กภาพและทั
กษะทางอาชี
พของผู
้นโทษและความต้
และความต้
องการจ้
างงานของนายจ้
ง กรณี
ึกษา: เรื: อเรืนจ
อนจ
ากลางล
าปาง
บุคบุลิคกลิภาพและทั
กษะทางอาชี
พของผู
้ใกล้้ใกล้
พ้นพโทษ
องการจ้
างงานของนายจ้
างากรณี
ศึกศษา
ากลางล
าปาง

ผ-10
2
ผ-10
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง

ผ-11
ผ-112
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
กภาพและทั
กษะทางอาชี
พของผู
้นโทษและความต้
และความต้
องการจ้
างงานของนายจ้
ง กรณี
อนจ
ากลางล
าปาง
บุคบุลิคกลิภาพและทั
กษะทางอาชี
พของผู
้ใกล้้ใกล้
พ้นพโทษ
องการจ้
างงานของนายจ้
าง ากรณี
ศึกศษาึกษา: เรื: อเรืนจ
ากลางล
าปาง

ผ-12
ผ-122
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
กภาพและทั
กษะทางอาชี
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และความต้
องการจ้
างงานของนายจ้
ง กรณี
อนจ
ากลางล
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บุคบุลิคกลิภาพและทั
กษะทางอาชี
พของผู
้ใกล้้ใกล้
พ้นพโทษ
องการจ้
างงานของนายจ้
าง ากรณี
ศึกศษาึกษา: เรื: อเรืนจ
ากลางล
าปาง

ผ-13
ผ-132
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
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องการจ้
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อนจ
ากลางล
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บุคบุลิคกลิภาพและทั
กษะทางอาชี
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้ใกล้้ใกล้
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องการจ้
างงานของนายจ้
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ศึกศษา
ากลางล
าปาง

ผ-14
2
ผ-14
แผนภูมิที่ 1-1 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

ที่มา : www.correct.go.th/stat 102
ด้วยสภาพปั ญหาข้างต้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ในการสร้างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจและสั งคม จึงก่อให้ เกิด
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมราชทั ณ ฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคย
กระทาผิดปรับ ปรุงตนเอง และแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียม
ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทางาน ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
กองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โดย ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ
และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง” ขึ้น ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาวการณ์มีงานทาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ และมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง

บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจากลางลาปาง
บุบุคคลิลิกกภาพและทั
ภาพและทักกษะทางอาชี
ษะทางอาชีพพของผู
ของผู้ใ้ใกล้
กล้พพ้น้นโทษ
โทษและความต้
และความต้อองการจ้
งการจ้าางงานของนายจ้
งงานของนายจ้าางงกรณี
กรณีศศึกึกษา
ษา: :เรืเรืออนจ
นจากลางล
ากลางลาปาง
าปาง

