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บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาในเรือ่ งการนําความรู
ของผูต อ งขังพนโทษทีผ่ า นการฝกอบรมดานวิชาชีพของกรมราชทัฑณไปใชในการประกอบอาชีพ และ
สาเหตุที่ผูพนโทษไมนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ โดยศึกษากลุมตัวอยางผูพนโทษผาน
การฝกอบรมดานวิชาชีพของกรมราชทัณฑเรือนจําพิเศษธนบุรี ซึง่ กลุม ตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ กลุม
ผูที่นําความรูไปใชในการประกอบอาชีพและกลุมผูที่ไมนําความรูไปประกอบอาชีพ เก็บขอมูล
โดยวิธกี ารสังเกตและการสัมภาษณระดับลึก
ผลการศึกษาพบวา การที่ผูพนโทษไดนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการ
ประกอบอาชีพ เพราะมีความตัง้ ใจในการฝกอบรมและมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะใชความรูใ นการประกอบอาชีพ
มีทอี่ ยูอ าศัยทีใ่ กลแหลงชุมชนและมีทนุ ในการประกอบอาชีพ ทําใหพวกเขาสามารถประกอบอาชีพ
ตามที่ ไ ด รั บ การฝ ก อบรมได การที่ ผู  พ  น โทษไม ไ ด นํ าความรู  ที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมด า น
วิชาชีพของกรมราชทัณฑมาใชในการประกอบอาชีพ เพราะขณะอบรมไมคอยมีความสนใจและ
เมือ่ พนโทษออกมาแลวสภาพแวดลอมตางๆ ไมเอือ้ อํานวยตอการประกอบอาชีพ ปจจัยทีส่ าคั
ํ ญ คือ การ
ขาดทุนทรัพยในการประกอบอาชีพ ทําใหพวกเขาไมสามารถนําความรูไ ปใชประกอบอาชีพได
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาผูพ น โทษไมสามารถนําความรูท ไี่ ดรบั ไปใชในการประกอบ
อาชีพ ควรมีการรวมมือจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตลอดจน
กระทรวงมหาดไทยในการชวยเหลือผูพ น โทษ สงเสริมใหพวกเขาเหลานัน้ มีงานทําเมือ่ พนโทษแลว และ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูพนโทษเพื่อจะไดมีการปรับปรุงใน
ดานการเรียนการสอนและหลักสูตรทีฝ่ ก อบรมใหทนั ตอความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบนั ดวย
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ABSTRACT
This qualitative research was aimed at investigating vocational knowledge
implementation of former prisoners from Thonburi Remand Prison and reasons why
the knowledge was not implemented. Observation and in-depth interview were used
as the data collection methods and content analysis was utilized to analyze the data.
The samples were classified into 2 groups: those implementing and those not
implementing vocational knowledge in their careers.
The research findings revealed that the group implementing the vocational
knowledge in their careers were attentive to training and were determined to make a
living, in addition to having capital for investment and residences within communities
favorable to earning a living. The group unable to implement the knowledge was not
interested in vocational training and was in a situation where the application of
vocational skills was not possible, especially the lack of capital because of and premises.
It is recommended from the findings that to solve the problem of the
inability to implement vocational knowledge of former prisoners, joint cooperation
between the Ministries of Justice, Labor and Social Welfare and Interior should be
carried out in order to promote and assist employment among ex-prisoners.
Furthermore, concerned agencies should evaluate job performance of ex-inmates in
order to improve or alter instructions and training courses so that they could be in
accordance with current labor market needs.
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