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การพัฒนาการฝ	กวชิาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรีส่าํหรับผู�ต�องขังหญิง      
 ในทณัฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 

  
นางสาวอรทัย  ปุ�ดมาเล1 

 

บทคัดย*อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีสําหรับผู3ต3องขัง
หญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาป8ญหาและอุปสรรคในการฝ)กวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษา          
การแก3ป8ญหาและอุปสรรคของการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง ในทัณฑสถาน      
หญิงกลาง กรุงเทพมหานคร และ(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่
สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ผู3วิจัยได3ทําการเก็บรวบรวมข3อมูลโดยใช3
วิธีการวิจัย 2 แบบ คือ (1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใช3เอกสารของกรม
ราชทัณฑ�    ท่ีเก่ียวข3อง และ (2) การสัมภาษณ�เชิงเจาะลึก (In-Dept Interview) จากกลุUมตัวอยUางของ
ประชากร         ท่ีเก่ียวข3องกับการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง ในทัณฑ
สถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกกลุUมตัวอยUางออกเปVน 4 กลุUม คือ (1) นักทัณฑวิทยา
ชํานาญการ                     หัวหน3าฝWายฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง จํานวน 1 คน (2) เจ3าพนักงานราชทัณฑ
ชํานาญงาน เจ3าหน3าที่ประจํา      ฝWายฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง จํานวน 2 คน (3) นักวิชาการอบรมและฝ)ก
วิชาชีพชํานาญการ และเจ3าพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน เจ3าหน3าที่ประจําหนUวยงานโภชนา–ชวนชม 
จํานวน 2 คน และ(4) ผู3ต3องขังหญิงในหนUวยงานโภชนาการ–ชวนชม จํานวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช3ในการ
วิจัยใช3เปVนแบบสัมภาษณ� 

ผลการวิจัยพบวUา (1) การพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีสําหรับผู3ต3องขังหญิง                  
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร คือ การสUงเสริมการพัฒนาทักษะฝ[มือด3านตUางๆ ให3มีความรู3    
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ความชํานาญ สามารถนําไปประกอบอาชีพได3หลังพ3นโทษ อีกทั้งยังสร3างรายได3ให3ระหวUาง
ต3องโทษ และยังชUวยปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู3ต3องขังให3กลับตนเปVนคนดี และการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�  
เบเกอรี่เปVนการเป_ดโอกาสให3ผู3ต3องขังได3เรียนรู3 ด3านการผลิตเบเกอรี่จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�เบเกอรี่    
ให3มีรูปแบบและรสชาติดีได3 

(2) ป8ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร โดยป8ญหาของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่
สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร คือ ป8ญหาเจ3าหน3าที่ในหนUวยงาน          
ไมUเพียงพอตUอการควบคุมฝ)กฝนผู3ต3องขัง ป8ญหาเจ3าหน3าที่ประจําหนUวยงานไมUมีความรู3 ความชํานาญ     
ในด3านผลิตภัณฑ�เบเกอร่ี ป8ญหาอุณหภูมิในห3องท่ีฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่และอุณหภูมิภายใน
หนUวยงานโภชนาการ – ชวนชม ตUางกันจึงทําให3ได3ผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีออกมาไมUได3คุณภาพตามสูตรที่เรียน
มา   และ ป8ญหาในเรื่องวัสดุ อุปกรณ� และเครื่องมือไมUเพียงพอตUอจํานวนผู3ต3องขังท่ีเข3ารับการฝ)กวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ สUวนอุปสรรคของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร คือ อุปสรรคในเรื่องสถานที่ท่ีจัดฝ)กอบรมวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบ
เกอร่ี   คับแคบไมUมีการแบUงพื้นท่ีในแตUละแผนก และอุปสรรคในเรื่องผู3ต3องขังยังไมUม่ันใจวUาเม่ือได3รับการ
ปลUอยตัวออกไปแล3วสังคมจะยอมรับและให3โอกาสในการทํางานหรือไมU  

(3) การแก3ป8ญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขัง
หญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร โดยการแก3ป8ญหาของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร คือการขออัตรากําลัง
เจ3าหน3าที่จากกรมราชทัณฑ� การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาฝ)กอบรมวิชาชีพให3กับผู3ต3องขัง เพื่อให3
เจ3าหน3าท่ีสามารถเรียนรู3ไปด3วย การปรับสูตรให3เหมาะสมกับอุณหภูมิของห3องท่ีปฏิบัติงานจริง และการ
จัดสรรเวลาในการใช3วัสดุ อุปกรณ� และเครื่องมือให3เปVนระเบียบ สUวนการจัดการอุปสรรคของการ
พัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 
คือดําเนินการกUอสร3างอาคารฝ)กวิชาชีพ 4 ช้ัน จํานวน 1 หลัง ซึ่งจะแล3วเสร็จในป[ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับ
หนUวยงานโภชนาการ – ชวนชม และการปรึกษานักสังคมสงเคราะห�ของทัณฑสถานหญิงกลาง            
เพื่อลงทะเบียนสมัครงานไว3กับหนUวยงานท่ีสนใจ และเสนอโครงการการประกอบอาชีพ กับนักสังคม
สงเคราะห�ของทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อขอเงินลงทุนจากกรมราชทัณฑ�หรือหนUวยงานท่ีเก่ียวข3อง  

 (4) แนวทางในการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีสําหรับผู3ต3องขังหญิง                
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร คือ การจําหนUายผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ เพื่อเปVนการพัฒนาการฝ)ก
วิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ ทัณฑสถานหญิงกลาง ให3ผู3ต3องขังมีโอกาสพัฒนาฝ[มือโดยการผลิตสินค3าออก



จําหนUายทุกวัน โดยจําหนUายให3กับเจ3าหน3าที่และผู3ต3องขังภายในทัณฑสถานหญิงกลาง และจัดจําหนUายให3
ประชาชนภายนอกทัณฑสถานหญิงกลาง โดยจําหนUายท่ีร3านอาหารของทัณฑสถานหญิงกลาง “ร3านครัว
ชวนชม” บริเวณชวนชมอาเขต ถนนงามวงศ�วาน อีกทั้งทัณฑสถานหญิงกลางยังรับจัดอาหารวUางใน งาน
สัมมนาหรืองานประชุมตUางๆ ตลอดเวลา และยังมีจําหนUายในงานนิทรรศการราชทัณฑ�ที่จัดข้ึนเปVนประจํา
ทุกป[ เพื่อสร3างรายได3ให3กับผู3ต3องขังระหวUางต3องโทษ การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง คือ ทัณฑสถานหญิงกลางได3จัดโครงการฝ)กอบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีเปVนการฝ)กวิชาชีพท่ีตUอเน่ืองในทุกๆป[ ซึ่งจะทําให3ผู3ต3องขังได3มีโอกาสเรียนรู3 ได3มีการ
พัฒนารูปแบบ และรสชาติใหมUๆ เปVนการสUงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�ให3เทUาเทียมมาตรฐานภายนอก 
โดยได3เชิญวิทยากรจากหนUวยงานภายนอก เชUน การบินไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปVนต3น ได3เข3า
มาฝ)กสอนการทําผลิตภัณฑ�เบเกอรี่อยูUตลอดเวลา และทําให3เจ3าหน3าที่ประจําหนUวยงานได3รับความรู3      
และทักษะเพิ่มข้ึน และการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีนําไปประกอบอาชีพหลังการพ3นโทษ 
ในการจัดโครงการฝ)กอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ในทุกครั้งจะมีใบประกาศนียบัตรจากหนUวยงาน
ตUางๆ ที่เข3ามาฝ)กอบรมเปVนผู3รับรองให3 เพื่อให3ผู3ต3องขังสามารถนําไปใช3ในการประกอบอาชีพได3 
 

คําสําคัญ : การพัฒนาการฝ)กวิชาชีพ, ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่  

 

บทนํา 
ป8ญหาใหญUอยUางหน่ึงของสังคมไทยคือ คนจํานวนมากที่พ3นจากการรับโทษทัณฑ� จากการเปVน

ผู3ต3องขังแล3วกลับปรากฏวUาไมUมีอาชีพรองรับ ไมUมีผู3ใดให3โอกาสในการทํางาน เม่ือเปVนเชUนน้ีแล3ว สุดท3าย
คนกลุUมน้ี ก็ จึงต3องหวนกลับไปทําความผิดอีก เพราะไร3ทางเลือก ไร3อาชีพ และไร3 ผู3 ให3 โอกาส 
(คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู3สูงอายุ คนพิการและผู3ด3อยโอกาส, 2558, หน3า 1) 

กรมราชทัณฑ�เปVนกรมที่มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุม และแก3ไขพฤตินิสัยผู3ต3องขัง โดยมุUงพัฒนา
เปVนองค�กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย� เพื่อแก3ไข ฟjkนฟูผู3ต3องขังให3กลับตนเปVนพลเมืองดี มีสุขภาพกาย     
และจิตท่ีดี ไมUหวนกลับมากระทําผิดซํ้าได3รับการพัฒนาทักษะฝ[มือในการประกอบอาชีพที่สุจริต         
และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกได3อยUางปกติ โดยสังคมให3การยอมรับ(กรมราชทัณฑ�,2561) 

ผู3ต3องขังเมื่อมีการตัดสินให3รับเปVนนักโทษเด็ดขาดแล3วก็นําไปสูUคณะกรรมการจําแนก        
ลักษณะผู3ต3องขัง ซ่ึงคณะกรรมการจําแนกลักษณะผู3ต3องขังก็จะจําแนกผู3ต3องขังแตUละรายวUาสมควรที่จะ
ได3รับการแก3ไขพัฒนาพฤตินิสัยโดยวิธีใด ซ่ึงจะดูจากพฤติการณ�การกระทําผิด ภูมิหลัง สภาพสังคม ความ



ถนัด ความสามารถพิเศษ หรือบุคลิกลักษณะของผู3ต3องขัง เพื่อจัดให3ผู3ต3องขังไปสูUกระบวนการการพัฒนา
เพื่อให3เกิดความเหมาะสมในแตUละราย เชUน ผู3ต3องขังท่ีอยูUในวัยเรียนก็จะไปสูUการเรียน โดยมีการจัด
การศึกษาในระดับสายสามัญ สายอาชีพไปจนถึงระดับอุดมศึกษา สUวนผู3ต3องขังที่อยูUในวัยทํางานก็ต3อง
ศึกษารายละเอียดวUาเหมาะสมท่ีจะไปรับการฝ)กวิชาชีพหรือได3รับความรู3เพิ่มเติมในเรื่องใดที่จะเหมาะสม
กับผู3ต3องขังเพื่อให3สามารถมีความรู3ติดตัวเมื่อพ3นโทษ ในแตUละเรือนจําจะมีกายภาพของเรือนจําที่แตกตUาง
กัน แตUโดยรวมจะมีการจัดการฝ)กอาชีพให3กับผู3ต3องขังที่คล3ายกันสUวนใหญUเปVนประเภทชUางฝ[มือตUางๆ     
ทุกสาขา เชUน ชUางไม3 ชUางปูน ชUางเช่ือม รวมถึงชUางสิบหมูU และมีวิชาชีพอิสระ สามารถออกไปประกอบ
ธุรกิจด3วยตัวเองได3 อาทิ การประกอบอาหาร นวด คาร�แคร� การชงกาแฟ งานด3านคอมพิวเตอร� หรือ
วิชาชีพที่เก่ียวกับเกษตรกรรม ซ่ึงมีพื้นท่ีเรือนจําช่ัวคราว สําหรับฝ)กวิชาชีพด3านการเกษตรให3กับผู3ต3องขัง 
ได3รับแนวพระดําริจากพระเจ3าหลานเธอ พระองค�เจ3าพัชรกิติยาภา ในเรื่องศูนย�เรียนรู3เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช3ในการฝ)กวิชาชีพในสาขาตUาง ๆ ที่เรือนจําให3ผู3ต3องขังเข3ารับการ
อบรม ผู3ต3องขังที่หลังจากจําแนกแล3วสUวนหน่ึงไปศึกษา และสUวนหน่ึงมาฝ)กวิชาชีพ และมีสUวนอ่ืนที่มีความ
ซับซ3อนต3องเข3าไปรับการฝ)กอบรมเฉพาะทาง การสUงเสริมอาชีพผู3ต3องขังเพื่อให3มีความรู3และสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได3จริง เมื่อพ3นโทษจากเรือนจํา (คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน  สตรี 
ผู3สูงอายุ คนพิการและผู3ด3อยโอกาส, 2558, หน3า 1) 

ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ� เปVนหนUวยงานท่ีมีบทบาทหน3าที่ความรับผิดชอบ             
ในการควบคุมและแก3ไขผู3ต3องขังหญิงประเภทตUาง ๆ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� พัฒนาระบบ รูปแบบ
มาตรการหลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติตUอผู3ต3องขังหญิง เพื่อให3การแก3ไขฟjkนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู3ต3องขัง  
เปVนไปอยUางมีประสิทธิภาพ ผู3ต3องขังกลับคืนสูUสังคมตามนโยบายของกรมราชทัณฑ� การฝ)กวิชาชีพ       
เปVนกระบวนการในการแก3ไขพัฒนานิสัยผู3ต3องขังให3มีความรู3 ทักษะความชํานาญและประสบการณ�        
ในการทํางาน เพื่อที่จะได3นําความรู3 ท่ีได3รับจากการฝ)กวิชาชีพไปประกอบอาชีพ ภายหลังพ3นโทษ 
ตลอดจนเสริมรายได3ให3แกUผู3ต3องขังท่ีอยูUในระหวUางต3องโทษมีรายได3 รู3จักพึ่งพาตนเอง ผู3ต3องขังกลับคืนสูU
สังคม    ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ� (สUวนพัฒนาวิชาชีพผู3ต3องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง, 2561, หน3า 
1) โดยการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง        
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาป8ญหาและอุปสรรคในการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�     
เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการแก3ป8ญหา            
และอุปสรรคของการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง 
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับ
ผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 



ทบทวนวรรณกรรม 
วรรณกรรมที่เก่ียวข3องกับการศึกษาการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ สําหรับผู3ต3องขัง

หญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถแบUงผลงานวิจัยเปVนหมวดหมูU ดังน้ี (1) การฝ)ก
วิชาชีพผู3ต3องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน และ(2) การพัฒนาการฝ)กวิชาชีพของผู3ต3องขังในเรือนจํา
และทัณฑสถาน  
การฝ	กวิชาชีพผู�ต�องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข3องกับการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน มีผลงานวิจัย       
ดังน้ี  (1) การจัดกิจกรรมการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 5 และ(2) การจัดการ
ศึกษาวิชาชีพของผู3ต3องขังในเรือนจําภาคตะวันออก  

จํานง  อินคํา (2545) ได3ทําการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังในเรือนจํา
และทัณฑสถาน เขต 5 มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาสภาพป8จจุบันและศึกษาความคิดเห็นผู3บริหาร 
ผู3ปฏิบัติงานเรือนจํา และเปรียบเทียบความคิดเห็นผู3บริหาร ผู3ปฏิบัติงานเรือนจําตUอการจัดกิจกรรม       
ฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 5 ผลการวิจัยพบวUาความคิดเห็นของผู3บริหาร          
กับผู3ปฏิบัติงานตUอการจัดกิจกรรมการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง ในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 5 โดยภาพรวม
แตUละด3านอยูUในระดับปานกลาง สําหรับความคิดเห็นของผู3บริหารโดยภาพรวมแตUละด3าน อยูUในระดับมาก 
สUวนความคิดเห็นผู3ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตUละด3านอยูUในระดับปานกลาง 

ราชิน โนรี (2543) ได3ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาวิชาชีพของผู3ต3องขังในเรือนจําภาค
ตะวันออก มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู3บริหาร และเจ3าพนักงานเรือนจํา
เก่ียวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพของผู3ต3องขังในเรือนจําภาคตะวันออก ใน 4 ด3าน คือ ด3านหลักสูตร
วิชาชีพและกระบวนการ การเรียนการสอน ด3านครูผู3สอนวิชาชีพ ด3านผู3ต3องขัง ด3านเครื่องมือ อุปกรณ�
การฝ)กและงบประมาณ ผลการศึกษาพบวUาผู3บริหารและเจ3าพนักงานเรือนจํามีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาวิชาชีพของผู3ต3องขังในเรือนจําภาคตะวันออก ท้ัง 4 ด3าน ในภาพรวมอยูUในระดับปานกลาง     
เมื่อพิจารณาเปVนรายด3านพบวUาอยูUในระดับปานกลางทุกด3าน ตามลําดับดังน้ี ด3านหลักสูตรวิชาชีพและ
กระบวนการ การเรียนการสอน ด3านครูผู3สอนวิชาชีพ ด3านผู3ต3องขัง ด3านเครื่องมืออุปกรณ�การฝ)กและ
งบประมาณ  
การพัฒนาการฝ	กวิชาชีพของผู�ต�องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข3องกับการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพของผู3ต3องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน        
มีผลงานวิจัย ดังน้ี (1) การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฝ)กอบรมวิชาชีพ ด3านชUางไม3 เครื่องเรือน       
ให3แกUผู3ต3องขังในเรือนจํากลางขอนแกUน (2) การศึกษาเจตคติของผู3ต3องขังตUอการฝ)กวิชาชีพในเรือนจํา



พิเศษกรุงเทพมหานคร (3) รูปแบบการจัดการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังเรือนจํากลางเชียงใหมU (4) ความต3องการ
ของผู3ต3องขังในการฝ)กอบรมวิชาชีพ ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร (5) รูปแบบการฝ)ก
วิชาชีพผู3ต3องขัง : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจําในเขตกรุงเทพมหานคร (6) การศึกษาความต3องการฝ)กอบรม
วิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันของผู3ต3องขังเรือนจํากลางชลบุรี (7) แนวทางการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง
เรือนจํากลางกําแพงเพชร และ (8) ป8ญหาและอุปสรรคของการมีสUวนรUวมของหนUวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณี : ทัณฑสถานหญิงกลาง 

ศิริพงษ� เสนาโยธี (2544) ได3ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฝ)กอบรมวิชาชีพ              
ด3านชUางไม3 เครื่องเรือน ให3แกUผู3ต3องขังในเรือนจํากลางขอนแกUน มีวัตถุประสงค�เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินงานฝ)กอบรมวิชาชีพท่ีมีผลตUอการพัฒนาการด3านความรู3 ทัศนคติ และทักษะ ของผู3ต3องขัง 
ในเรือนจํากลางขอนแกUน ที่เข3ารับการฝ)กอบรมทางด3านชUางไม3เครื่องเรือน 196 คน เครื่องมือวิจัยเปVน
แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผู3 เข3ารับการฝ)กอบรม ด3านคุณลักษณะผู3 เข3ารับการฝ)กอบรม             
การจัดหลักสูตรการฝ)กอบรมคุณลักษณะวิทยากร สถานที่ฝ)กอบรม อุปกรณ�การฝ)กอบรม และการ
สัมภาษณ�แบบมีโครงสร3าง วิเคราะห�ข3อมูลเชิงปริมาณด3วยโปรแกรม SPSS/PC+  คํานวณคUาสถิติ ได3แกU 
ร3อยละคUาเฉล่ีย สUวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวUาการดําเนินงานท่ีเก่ียวข3องกับคุณลักษณะผู3เข3า
รับการฝ)กอบรมเรือนจํากลางขอนแกUน ควรพิจารณาในการกระบวนการคัดเลือกเพื่อให3ได3คนท่ีเหมาะสม
กับความต3องการมากท่ีสุดซึ่งจะทําให3การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด3านทักษะ ทัศนคติ และความรู3          
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค� การจัดหลักสูตรการฝ)กอบรมการดําเนินงานควรมีการแจ3ง
รายละเอียด ของหลักสูตรในด3านเน้ือสาระในแตUละวิชา การจัดลําดับของวิชาการกําหนดระดับ        
ความยากงUายของวิชาที่เหมาะสมแกUความสามารถ ในการเรียนรู3และกําหนดตัวผู3สอนให3เหมาะสม       
กับหลักสูตรการฝ)กอบรมคุณลักษณะวิทยากร การดําเนินงานควรปรับปรุงการสร3างความศรัทธาและ
สัมพันธภาพให3ตรงกับความต3องการของผู3เข3ารับการฝ)กอบรมมากที่สุด และสถานที่ฝ)กอบรมการ
ดําเนินงานควรปรับปรุงเก่ียวกับอาหารเครื่องด่ืมให3เหมาะสม และตรงกับความต3องการของผู3เข3าฝ)กอบรม 
เพี่อเปVนการสนับสนุนการฝ)กอบรมให3ประสบผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค� สําหรับอุปกรณ�            
การฝ)กอบรมการดําเนินงานควรพิจารณาปรับปรุงโดยนําอุปกรณ�เสริมให3มีเสียงชัดเจนและไมUให3มีเสียง
รบกวนอยูUรอบห3องเพื่อเปVนการสร3างบรรยากาศให3ผู3เรียนมากข้ึน  

เริงฤทธ์ิ แพรวงษ� (2543) ได3ทําการศึกษาเจตคติของผู3ต3องขังตUอการฝ)กวิชาชีพในเรือนจําพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาเจตคติของผู3ต3องขังตUอการฝ)กวิชาชีพ ในเรือนจําพิเศษ
กรุงเทพมหานคร กลุUมตัวอยUางท่ีใช3ในการวิจัยครั้งน้ีเปVนผู3ต3องขังในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร   
จํานวน 300 คน ผลการวิจัยพบวUา ผู3ต3องขังมีเจตคติท่ีดีตUอการฝ)กวิชาชีพในเรือนจําโดยเห็นวUา      



หลักสูตรการฝ)กวิชาชีพที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล3องกับตลาดแรงงานในป8จจุบัน 
เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและทันสมัยกับผู3ต3องขัง และสภาพสังคมในป8จจุบัน และส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการฝ)กอบรมของแตUละหลักสูตรมีความพอเพียง เม่ือเปรียบเทียบเจตคติของผู3ต3องขัง     
ตUอการฝ)กวิชาชีพในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของผู3ต3องขัง พบวUาผู3ต3องขัง     
ที่มีความพอเพียงของรายได3กUอนการต3องโทษตUางกัน มีเจตคติของผู3ต3องขังตUอการฝ)กวิชาชีพ ในเรือนจํา
พิเศษ กรุงเทพมหานคร แตกตUางกัน        

ทองสุข ไชยแก3ว (2543) ได3ศึกษารูปแบบการจัดการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังเรือนจํากลางเชียงใหมU    
มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง ในเรือนจํากลางเชียงใหมU ประชากรท่ีใช3  
ในการศึกษา ประกอบด3วยผู3บริหารเรือนจํากลางเชียงใหมU และเจ3าพนักงานเรือนจํา ท่ีปฏิบัติหน3าท่ี
เก่ียวกับการฝ)กวิชาชีพแกUผู3ต3องขัง จํานวน 12 คน  ผลการศึกษาพบวUา สภาพป8จจุบันการจัดฝ)กวิชาชีพ 
แกUผู3ต3องขังเรือนจํากลางเชียงใหมU การเตรียมการและการวางแผนฝ)กวิชาชีพเจ3าพนักงานเรือนจํา       
ควรดําเนินการเก็บรวบรวมข3อมูลในแตUละวัน การคัดเลือกผู3เรียน มีฝWายจําแนกลักษณะผู3ต3องขัง         
ตามความถนัด ความสามารถของรUางกายและสติป8ญญา การจัดการฝ)กวิชาชีพ มุUงให3นําไปประกอบอาชีพ
ได3และความเปVนหลักสูตรระยะส้ันการจัดแบUงผู3เรียนออกเปVนกลุUม จะทําให3เพื่อสะดวกในการควบคุมดูแล   
วัสดุฝ)กและส่ือการเรียนการสอนได3รับการสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ�อยUางจํากัด ดังน้ันควรจัด
งบประมาณการจัดซื้อจากเงินรายได3ท่ีเกิดจากการจําหนUายผลิตภัณฑ� โดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแล 
การคัดเลือกครูผู3สอนโดยคณะกรรมการการคัดเลือกและอบรม เพราะผู3สอนต3องทําหน3าที่หลายด3าน 
สําหรับป8ญหาตUาง ๆ เห็นวUาอัตราสUวนระหวUางจํานวนครูฝ)กกับผู3เข3ารับการฝ)กไมUได3สัดสUวนกับการให3
ครูผู3สอนจากหนUวยงานภายนอกมีป8ญหาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยและป8ญหาสุดท3ายคือ         
การกระทําผิดวินัยของผู3ต3องขัง      

พูนไท มีสัตย� (2542) ได3ศึกษาความต3องการของผู3ต3องขังในการฝ)กอบรมวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไป ความต3องการฝ)กอบรม
วิชาชีพ ป8จจัยที่มีผลตUอความต3องการฝ)กอบรมวิชาชีพตลอดจนป8ญหาในการฝ)กอบรมวิชาชีพของผู3ต3องขัง        
โดยรวบรวมข3อมูลจากผู3ต3องขังในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหวUาง 25 – 44 ป[        
จํานวน 275 คน ผลการวิจัยพบวUาผู3ต3องขังสUวนใหญUมีอายุระหวUาง 25 – 30 ป[ มีการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาตอนต3น ยังไมUได3แตUงงาน มีภูมิลําเนาอยูUในกรุงเทพมหานคร ต3องคดีในความผิดตUอทรัพย�       
มีอาชีพรับจ3าง รายได3ของครอบครัว ไมUเกิน 10,000 บาทตUอเดือน ผู3ต3องขังสUวนใหญUมีความต3องการ
ฝ)กอบรมวิชาชีพ วิชาชีพที่ต3องการท่ีสุด คือ ชUางเฟอร�นิเจอร� ป8จจัยที่มีผลตUอความต3องการฝ)กอบรม
วิชาชีพ  พบวUาอายุและสถานภาพการสมรส มีผลกับความต3องการฝ)กอบรมวิชาชีพ อยUางมีนัยสําคัญทาง



สถิติท่ีระดับ 0.005 ด3านป8ญหาและอุปสรรคที่ผู3ต3องขังเห็นวUาสําคัญที่สุด คือ ด3านสถานที่ทํางานและครูฝ)ก
ไมUเพียงพอ  

อัจฉรา  เขตภารา (2545) ได3ศึกษารูปแบบการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจํา   
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษารูปแบบในการดําเนินงานด3านการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง    
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ศึกษาทัศนะของเจ3าหน3าที่ฝWายฝ)กวิชาชีพเก่ียวกับรูปแบบของการฝ)กวิชาชีพ
ผู3ต3องขัง และศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานด3านการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง          
ผลการศึกษาพบวUา เจ3าหน3าที่ฝ)กวิชาชีพสUวนใหญU มีความรู3ความเข3าใจคUอนข3างมาก และเห็นด3วยกับ
ลักษณะของการจัดการฝ)กวิชาชีพให3กับผู3ต3องขังที่กําหนดแนวทางตUางๆ ข้ึน เพื่อประโยชน�สูงสุดในการ
จัดการฝ)กวิชาชีพให3แกUผู3ต3องขัง ในด3านทัศนคติของเจ3าหน3าท่ีเก่ียวกับรูปแบบการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง 
เจ3าหน3าที่สUวนใหญUเห็นด3วยกับการนําการประเมิน การฝ)กวิชาชีพมาใช3เพื่อทดสอบพัฒนาการในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ขณะเดียวกันรูปแบบการจัดการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังโดยให3ผู3ต3องขังเปVน              
ผู3เสียคUาใช3จUายตามความสมัครใจของตนเอง การมุUงเน3นการรับงานจากผู3วUาจ3างมาทํา รวมทั้งการให3เอกชน
เข3ามาดําเนินการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังแทนเรือนจําน้ัน เจ3าหน3าท่ีสUวนใหญUไมUเห็นด3วยกับความคิดเห็น
ดังกลUาว และการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการฝ)กวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสนองตUอความต3องการของ
ผู3ต3องขังได3 รวมท้ังกUอให3เกิดการพัฒนาพฤตินิสัยผู3ต3องขังได3ในสUวนหน่ึง แตUเน่ืองจากข3อจํากัดบางประการ
ที่ไมUได3เกิดจากตัวเจ3าหน3าท่ีหรือผู3ต3องขังทําให3การฝ)กวิชาชีพไมUสามารถดําเนินไปได3ด3วยความราบรื่นได3
เทUาท่ีควร             

กูณฑ� จีนประชา (2548) ได3ศึกษาความต3องการฝ)กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันของผู3ต3องขัง
เรือนจํากลางชลบุรี มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาความต3องการฝ)กอบรม เพื่อเปรียบเทียบความต3องการ
ฝ)กอบรมวิชาชีพในหลักสูตรตUางๆ และข3อเสนอแนะความต3องการฝ)กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน    
ของผู3ต3องขังเรือนจํากลางชลบุรี ผลการวิจัยพบวUาความต3องการฝ)กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน      
ของผู3ต3องขังเรือนจํากลางชลบุรีโดยภาพรวมอยูUในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปVนรายวิชาชีพ        
พบวUาความต3องการฝ)กอบรมวิชาชีพมากที่สุด คือ ชUางซUอมรถจักรยานยนต� ชUางซUอมเครื่องไฟฟtาในบ3าน
อยUางงUาย ชUางเครื่องยนต�ดีเซล และชUางซUอมเครื่องยนต�เบนซิน  

สุรินทร� พรหมมินทร� (2545) ได3ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังเรือนจํา
กลางกําแพงเพชร มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาสภาพการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง ศึกษาป8ญหาการฝ)กวิชาชีพ
ผู3ต3องขัง ศึกษาความต3องการในการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังและศึกษาแนวทางการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพ
ผู3ต3องขังเรือนจํากลางกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวUาสภาพการปฏิบัติงานการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังของ
ข3าราชการเรือนจํากลางกําแพงเพชร ท่ีสังกัดฝWายฝ)กวิชาชีพ ท้ัง 4 ด3าน ประกอบด3วยด3านการวางแผนฝ)ก



วิชาชีพ การปฏิบัติตามแผนการฝ)กวิชาชีพ การตรวจสอบประเมินผลการฝ)กวิชาชีพ และการปรับปรุงงาน
การฝ)กวิชาชีพในภาพรวมมีเฉล่ียอยูUในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด3าน พบวUาสUวนใหญUมีคUาเฉล่ียอยูUใน
ระดับมาก มีเพียงด3านเดียวท่ีมีคUาเฉล่ียอยูUในระดับปานกลาง ได3แกU ด3านการปรับปรุงงานการฝ)กวิชาชีพ
ผู3ต3องขัง สUวนสภาพการปฏิบัติงานการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังของผู3ต3องขังชายที่เข3ารับการฝ)กวิชาชีพ          
ในโรงงานฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังเรือนจํากลางกําแพงเพชร ท้ัง 4 ด3าน ในภาพรวมมีคUาเฉล่ียอยูUในระดับปาน
กลาง   เมื่อพิจารณารายด3าน พบวUามีคUาเฉล่ียอยูUในระดับปานกลางทุกด3าน ป8ญหาการปฏิบัติงาน การฝ)ก
วิชาชีพผู3ต3องขังของข3าราชการเรือนจํากลางกําแพงเพชร ที่สังกัดฝWายฝ)กวิชาชีพ ทั้ง 4 ด3าน ในภาพรวมมี
คUาเฉล่ียอยูUในระดับน3อย เม่ือพิจารณารายด3านพบวUา มีคUาเฉล่ียอยูUในระดับน3อยทุกด3าน สUวนป8ญหาการ
ปฏิบัติงานการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังของผู3ต3องขังชายท่ีเข3ารับการฝ)กวิชาชีพในโรงงานฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง
เรือนจํากลางกําแพงเพชร ทั้ง 4 ด3าน ในภาพรวมมีคUาเฉล่ียอยูUในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด3าน 
พบวUามีคUาเฉล่ียอยูUในระดับปานกลางทุกด3าน และความต3องการของผู3ต3องขังในการฝ)กวิชาชีพของผู3ต3องขัง
ชายที่เข3ารับการฝ)กวิชาชีพในโรงงานฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังเรือนจํากลางกําแพงเพชร ท้ัง 4 ด3าน ในภาพรวม
มีคUาเฉล่ียอยูUในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด3าน พบวUามีคUาเฉล่ียอยูUในระดับปานกลางทุกด3าน  

ถวิล คันธอุลิศ (2550) ได3ศึกษาเรื่อง ป8ญหาและอุปสรรคของการมีสUวนรUวมของหนUวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณี : ทัณฑสถานหญิงกลาง มีวัตถุประสงค�
เพื่อศึกษาระบบการมีสUวนรUวมของหนUวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังหญิง   
ศึกษาป8ญหาอุปสรรคในการมีสUวนรUวมของ หนUวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขัง
หญิง และเพื่อแสวงหาแนวทางแก3ป8ญหาอุปสรรคของการมีสUวนรUวมของหนUวยงานภาครัฐและภาคเอกชน      
ในการฝ)ก วิชาชีพผู3ต3องขังหญิง ผลการศึกษาพบวUาการมีสUวนรUวมของภาครัฐและภาคเอกชน                 
ในการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังหญิง สUวนใหญUเข3ามาชUวยเหลืองานโดยมีผู3แนะนําให3เข3ามาชUวยเหลือ        
ความรู3สึกที่ได3เข3ามาชUวยเหลือ สUวนใหญUมีความรู3สึกดีใจท่ีตนเองสามารถทําประโยชน�ตUอสังคมได3        
สUวนใหญUมีความพร3อมมาก โดยมีวัตถุประสงค�สUวนใหญUต3องการให3ผู3ต3องขังสามารถปรับตัวเปVนพลเมืองดี
ได3ส่ิงตอบแทนสUวนใหญUไมUต3องการส่ิงตอบแทน โดยคิดวUาสUวนใหญUสาขาอาชีพชUวยแก3ไขป8ญหาได3        
ความต3องการรับทราบข3อมูล สUวนใหญUต3องการรับข3อมูลจากทัณฑสถานหญิงกลาง การรับฟ8งความคิดเห็น
สUวนใหญUคิดวUาควรมีการรับฟ8งความคิดเห็นจากหนUวยงานภายนอก โดยการใสUตู3รับความคิดเห็นหน3า   
ทัณฑสถาน สUวนใหญUคิดวUาควรมีการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนสมัครเปVนเครือขUายราชทัณฑ� และสUวน
ใหญUคิดวUาควรจัดฝ)กอบรมผู3ชUวยเหลืองานฝ)กวิชาชีพ โดยคัดเลือกจากกลุUมข3างต3น ระดับความคิดเห็น
ข3อมูลเก่ียวกับป8ญหาและอุปสรรคมี 2 ด3าน คือ ด3านการจัดการ พบวUาการติดตUอประสานงานมีระดับ
ป8ญหามากเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานซับซ3อนลUาช3า อยูUในระดับปานกลาง เก่ียวกับความพร3อมวัสดุ



อุปกรณ�อยูUในระดับปานกลางเก่ียวกับบุคลากรท่ีมีหน3าที่อํานวยความสดวกในงานฝ)กวิชาชีพอยูUในระดับ
ปานกลางและเก่ียวกับการแนะนําวิธีการประเมินผลงานให3แกUเจ3าหน3าที่ ผู3ควบคุมการฝ)กวิชาชีพ          
และผู3บริหารงานของทัณฑสถานหญิงกลางอยูUในระดับปานกลาง  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ได3จากการสัมภาษณ� เรื่อง การพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับ

ผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถตอบคําถามการวิจัยท่ีวUาการพัฒนาการ
ฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ได3ดังตUอไปน้ี 

1. การพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง 
กรุงเทพมหานคร สามารถจําแนกประเด็นของการศึกษาได3เปVนสองประเด็น คือ (1) การฝ)กอบรมวิชาชีพ
ผู3ต3องขัง โดยการฝ)กอบรมวิชาชีพผู3ต3องขัง คือ การสUงเสริมการพัฒนาทักษะฝ[มือด3านตUางๆ ให3มีความรู3 
ความชํานาญ สามารถนําไปประกอบอาชีพได3หลังพ3นโทษ อีกท้ังยังสร3างรายได3ให3ระหวUางต3องโทษ      
และยังชUวยปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู3ต3องขังให3กลับตนเปVนคนดี (2) การฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่    
คือ การเป_ดโอกาสให3ผู3ต3องขังได3เรียนรู3 ด3านการผลิตเบเกอรี่ จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�เบเกอรี่          
ให3มีรูปแบบและรสชาติดีได3 

2. ป8ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง   
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถจําแนกประเด็นของการศึกษาได3เปVนสองประเด็น     
คือ (1) ป8ญหาของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
กลาง กรุงเทพมหานคร (2) อุปสรรคของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร  

 2.1 ป8ญหาของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑ
สถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร จําแนกได3เปVนส่ีประเด็น คือ (1) เจ3าหน3าที่ในหนUวยงานไมUเพียงพอ            
ตUอการควบคุมฝ)กฝนผู3ต3องขัง (2) เจ3าหน3าที่ประจําหนUวยงานไมUมีความรู3 ความชํานาญในด3านผลิตภัณฑ� 
เบเกอรี่ (3) อุณหภูมิในห3องท่ีฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีและอุณหภูมิในหนUวยงานโภชนาการ – ชวนชม 
ตUางกันจึงทําให3ได3ผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีออกมาไมUได3คุณภาพตามสูตรที่เรียนมา และ (4) วัสดุ อุปกรณ�       
และเครื่องมือไมUเพียงพอตUอจํานวนผู3ต3องขังท่ีเข3ารับการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ี 

 2.2 อุปสรรคของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีสําหรับผู3ต3องขังหญิง
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร จําแนกได3สองประเด็น คือ (1) สถานที่ท่ีจัดฝ)กอบรมวิชาชีพ



ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่คับแคบ ไมUมีการแบUงพื้นท่ีในแตUละแผนก และ (2) ผู3ต3องขังยังไมUมั่นใจวUาเม่ือได3รับการ
ปลUอยตัวออกไปแล3วสังคมจะยอมรับและให3โอกาสในการทํางานหรือไมU   

3. การแก3ป8ญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ สําหรับผู3ต3องขัง
หญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถจําแนกประเด็นของการศึกษาได3เปVนสองประเด็น     
คือ (1) การแก3ป8ญหาของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง ในทัณฑสถาน
หญิงกลาง กรุงเทพมหานคร (2) การจัดการอุปสรรคของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่
สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 

 3.1 การแก3ป8ญหาของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง       
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร จําแนกได3ส่ีประเด็น คือ (1) ป8ญหาเจ3าหน3าท่ีในหนUวยงาน    
ไมUเพียงพอตUอการควบคุมฝ)กฝนผู3ต3องขัง สามารถแก3ป8ญหาโดยการขออัตรากําลังเจ3าหน3าท่ีจากกรม
ราชทัณฑ� (2) เจ3าหน3าที่ประจําหนUวยงานไมUมีความรู3 ความชํานาญ ในด3านผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ สามารถ
แก3ป8ญหาโดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาฝ)กอบรมวิชาชีพให3กับผู3ต3องขัง เพื่อให3เจ3าหน3าที่สามารถ
เรียนรู3ไปด3วย (3) อุณหภูมิในห3องที่ฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่และอุณหภูมิในหนUวยงานโภชนาการ – 
ชวนชม ตUางกันจึงทําให3ได3ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ออกมาไมUได3คุณภาพตามสูตรท่ีเรียนมาสามารถแก3ป8ญหาโดย
การปรับสูตรให3เหมาะสมกับอุณหภูมิของห3องท่ีปฏิบัติงานจริง และ (4) วัสดุ อุปกรณ� และเครื่องมือไมU
เพียงพอ ตUอจํานวนผู3ต3องขังที่เข3ารับการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีสามารถแก3ป8ญหาโดยให3จัดสรรเวลา
ในการใช3วัสดุ อุปกรณ� และเครื่องมือให3เปVนระเบียบ 

 3.2  การจัดการอุปสรรคของการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีสําหรับผู3ต3องขัง
หญิง ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร จําแนกได3สองประเด็น คือ (1) สถานที่ท่ีจัดฝ)กอบรม
วิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอร่ีคับแคบ ไมUมีการแบUงพื้นท่ีในแตUละแผนก สามารถจัดการอุปสรรคได3โดยการ
ดําเนินการกUอสร3างอาคารฝ)กวิชาชีพ 4 ช้ัน จํานวน 1 หลัง ซึ่งจะแล3วเสร็จในป[ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับ
หนUวยงานโภชนาการ – ชวนชม และ (2) ผู3ต3องขังยังไมUมั่นใจวUาเมื่อได3รับการปลUอยตัวออกไปแล3วสังคมจะ
ยอมรับและให3โอกาสในการทํางานหรือไมU สามารถจัดการกับอุปสรรคได3โดยการปรึกษานักสังคม
สงเคราะห�ของทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อลงทะเบียนสมัครงานไว3กับหนUวยงานท่ีสนใจ และเสนอโครงการ
การประกอบอาชีพกับนักสังคมสงเคราะห�ของทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อขอเงินลงทุนจากกรมราชทัณฑ�     
หรือหนUวยงานท่ีเก่ียวข3อง  

4. แนวทางในการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
กลาง กรุงเทพมหานคร สามารถจําแนกประเด็นของการศึกษาได3เปVนสามประเด็น คือ (1) การจําหนUาย
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ เพื่อเปVนการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ ทัณฑสถานหญิงกลางได3ให3ผู3ต3องขัง



มีโอกาสพัฒนาฝ[มือโดยการผลิตสินค3า ออกจําหนUายทุกวันโดยจําหนUายให3กับเจ3าหน3าท่ีและผู3ต3องขัง
ภายในทัณฑสถานหญิงกลาง และจัดจําหนUายให3ประชาชนภายนอกทัณฑสถานหญิงกลางโดยจําหนUายท่ี
ร3านอาหารของทัณฑสถานหญิงกลาง “ร3านครัวชวนชม” บริเวณชวนชมอาเขต ถนนงามวงศ�วาน          
อีกทั้งทัณฑสถานหญิงกลางยังรับจัดอาหารวUางใน งานสัมมนาหรืองานประชุมตUางๆ ตลอดเวลา และยังมี
จําหนUายในงานนิทรรศการราชทัณฑ�ท่ีจัดข้ึนเปVนประจําทุกป[ เพื่อสร3างรายได3ให3กับผู3ต3องขังระหวUาง
ต3องโทษ (2) การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิง คือ    
ทัณฑสถานหญิงกลางได3จัดโครงการฝ)กอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ เปVนการฝ)กวิชาชีพที่ตUอเน่ืองใน
ทุกๆป[ ซึ่งจะทําให3ผู3ต3องขังได3มีโอกาสเรียนรู3 ได3มีการพัฒนารูปแบบและรสชาติใหมUๆ เปVนการสUงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ให3เทUาเทียมมาตรฐานภายนอก โดยได3เชิญวิทยากรจากหนUวยงานภายนอก เชUน การบิน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปVนต3น ได3เข3ามาฝ)กสอนการทําผลิตภัณฑ�เบเกอรี่อยูUตลอดเวลา และ
ทําให3เจ3าหน3าท่ีประจําหนUวยงานได3รับความรู3 และทักษะเพิ่มข้ึน และ (3) การพัฒนาการฝ)กวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ นําไปประกอบอาชีพหลังการพ3นโทษ ในการจัดโครงการฝ)กอบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ในทุกครั้งจะมีใบประกาศนียบัตรจากหนUวยงานตUางๆ ท่ีเข3ามาฝ)กอบรมเปVนผู3รับรองให3 
เพื่อให3ผู3ต3องขังสามารถนําไปใช3ในการประกอบอาชีพได3 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยข3างต3นจะเห็นได3วUามีความสอดคล3องกับทฤษฎีระบบ (System Theory)        

ของ David Easton โดยมีป8จจัยนําเข3า คือ ความต3องการของผู3ต3องขังท่ีต3องการฝ)กวิชาชีพเบเกอรี่ 
เพื่อที่จะได3มีความรู3ที่ได3รับไปประกอบวิชาชีพหลังพ3นโทษ ที่มีตUอระบบการเมือง ซี่งก็คือ นโยบายของกรม
ราชทัณฑ� ท่ีต3องการแก3ไขฟjkนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู3ต3องขังเปVนไปอยUางมีประสิทธิภาพ ผู3ต3องขังกลับคืนสูU
สังคม และการฝ)กวิชาชีพเปVนกระบวนการในการแก3ไขพัฒนานิสัยผู3ต3องขังให3มีความรู3 ทักษะความชํานาญ     
และประสบการณ�ในการทํางาน และป8จจัยนําออก คือ การปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู3ต3องขังให3กลับตน
เปVนคนดี และได3นําความรู3ที่ได3รับจากการฝ)กวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ3นโทษ ตลอดจนเสริม
รายได3ให3แกUผู3ต3องขังท่ีอยูUในระหวUางต3องโทษมีรายได3 รู3จักพึ่งพาตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ�กับสภาพสังคม
และส่ิงแวดล3อม ซึ่งได3แกU การได3คนดีกลับคืนสูUสังคม สังคมปราศจากอาชญากรรมหรืออบายมุขตUางๆ     
ซึ่งเปVนข3อมูลปtอนกลับท่ีทําให3ไมUมีผู3กระทําผิดซํ้าได3 ดังน้ันการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่
สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร จึงสอดคล3องกับทฤษฎีดังกลUาวข3างต3น 
 



ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะที่ได�จากผลการวิจัย 
 1. ทัณฑสถานหญิงกลางควรมีการจัดหางานให3กับผู3ต3องขังที่ผUานการฝ)กอบรมวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ� เบเกอรี่  หลังจากผู3ต3องขังพ3นโทษออกไปเพื่อไมU ให3 ผู3ต3องขังมีงานทําและไมUกลับไป            
กระทําความผิดซํ้า 
 2. ควรมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ� และเครื่องมือที่ใช3ในการฝ)กอบรมวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่     
ให3เพียงพอตUอการใช3งาน เพื่อความสดวกและการทํางานจะได3ตUอเน่ือง 
 3. การควบคุมคุณภาพและรสชาติของเบเกอรี่ให3ได3มาตรฐาน เน่ืองจากผู3ต3องขังไมUมีการตวงวัด
สUวนประกอบที่ใช3ในการทําเบเกอรี่ ตามท่ีได3ฝ)กอบรมวิชาชีพผลิตเบเกอรี่ จึงทําให3ได3เบเกอรี่ที่รสชาติ
แตกตUางกันในแตUละคร้ัง 
 4. สังคมต3องเป_ดโอกาสให3ผู3ต3องขังที่กลับตนเปVนคนดี เพื่อเปVนกําลังใจให3ผู3ต3องขังมีท่ียืน           
อยูUในสังคม เพราะการให3อภัย คือ การให3ท่ีย่ิงใหญUท่ีสุด 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถาน
หญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ยังไมUสามารถตอบคําถามทําอยUางไรจึงจะมีการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่สําหรับผู3ต3องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ในทัณฑสถานหญิงกลางมีข3อจํากัดในเรื่องกฎระเบียบข3อบังคับ การใช3งบประมาณ และยังมีเง่ือนไข      
ของกฎหมายในเรื่องการรับสมัครงานท่ียังไมUเป_ดโอกาสให3ผู3ที่เคยต3องโทษจําคุกถึงท่ีสุดเข3าทํางาน         
ในสถานประกอบการได3 ดังน้ัน เพื่อเปVนการเป_ดโอกาสให3กับผู3ต3องขังที่พ3นโทษกับสูUสังคม จึงขอเสนอให3
ผู3สนใจทําวิจัยในเรื่อง แนวทางในการพัฒนาการฝ)กวิชาชีพผู3ต3องขังให3สามารถประกอบอาชีพได3หลังพ3น
โทษ เพื่อให3ผู3ต3องขังได3นําความรู3ท่ีได3รับจากการฝ)กวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ3นโทษ และจะได3
ปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู3ต3องขังให3กลับตนเปVนคนดีกลับคืนสูUสังคม 
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