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การศึกษาเรื่องอิทธิพลจากการลงโทษจ าคุกต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขัง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ
การเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างอายุและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูกับ
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง และการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ต้องขังชายที่ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
จ านวน 444 คน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขังในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ต้องขังมีลักษณะของการต่อต้าน
ค่านิยมของสังคม และการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ลักษณะด้านการหาเหตุผล
เข้าข้างตนเอง และการมีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ าอยู่ในระดับน้อย โดยมีลักษณะด้านการ
ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระดับน้อยที่สุด 

2) จ านวนครั้งในการจ าคุกและอายุของผู้ต้องขัง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ
การเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งมากกว่าจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรของผู้ต้องขังมากกว่า ซึ่งสะท้อนจ านวนครั้งในการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลนั้น ๆ ส่งผล
ให้เกิดการตีตราซ้ าจากสังคมและถูกปฏิเสธจากสังคม และผู้ต้องขังที่มีอายุที่น้อยกว่าจะมีระดับการตีตรา
ตนเองเป็นอาชญากรมากกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากกว่ามีความมั่นคงทางด้าน
อารมณ ์ความคิด ท าให้มีภูมิคุ้มกันปฏิกิริยาตอบโต้จากสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 

3) ไม่พบว่ามีอิทธิพลร่วมระหว่างอายุและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรของผู้ต้องขัง 
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The objective of the research entitled “The Effects of Imprisonment on the 

Characteristics Related to the Tendency to Repeat Criminal Offenses by Inmates” was 

to study: 1) the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by 

inmates, 2) the effects of imprisonment-related social stigmatization on the 

characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates, and 3) 

the interaction effects between age plus rehabilitation programs and the characteristics 

related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates. This research involved 

the review of literature on relevant theories as well as questionnaire-based surveys 

with 444 drug-related inmates. 

The research found that most of the inmates possessed characteristics related to 

the tendency to repeat criminal offenses at a low level. However, in all aspects, they 

had anti-social values and entitlement at a high level, while their rationalization and 

low self-control were at a low level. Their cognitive laziness was at the lowest level. 

The number of times being imprisoned and age were factors which contributed to their 

 



 ค 

characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses. The higher the 

number of times of being imprisoned, the more likely the inmates had characteristics 

related to the tendency to repeat criminal offenses. This reflected the number of times 

of deviant behaviors they implemented, which resulted in them experiencing repeated 

social stigmatization and social rejection. The research revealed that the younger 

inmates had a higher level of self-stigmatization related to being criminals than their 

older counterparts. This was derived from the fact that the older inmates had more 

emotional and cognitive stability; thus, they were more immune to social reactions 

than the younger ones. No interaction effects between age plus rehabilitation programs 

and the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates 

were identified. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าจนสามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วง  อีกทั้งยังให้ความ
ช่วยเหลือข้าพเจ้าในด้านอื่น ๆ เสมอมา จนข้าพเจ้าประสบความส าเร็จในการศึกษา และการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค และดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ที่เข้ามาร่วมกันเป็นคณะกรรมการ
ในการสอบป้องกัน ให้ค าแนะน า พร้อมทั้งข้อเสนอแนะท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณภรรยาผู้ที่เป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตข้าพเจ้า ซึ่งช่วยผลักดันและเป็น
ก าลังใจให้ข้าพเจ้าในการท าวิทยานิพนธ์ในยามที่อ่อนล้าหรือพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งยังเอื้อเฟื้อ
และร่วมสละแรงกายแรงใจ ช่วยเหลือ เป็นธุระในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้อยู่หลายประการ จนข้าพเจ้า
สามารถท าวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ได ้

อย่างไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมราชทัณฑ์ให้อนุญาตเก็บข้อมูล
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีน้ าใจอย่างยิ่ง จนข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจทั้งเจ้าหน้าที่ของแต่ละเรือนจ า รวมถึง
ผู้ต้องขังทุกรายที่ได้พบเจอ และที่ตอบแบบสอบถาม ที่อ านวยความสะดวกให้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและ
ขอบคุณจากใจจริงมา ณ ที่นี้ 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับความช่วยเหลือและความเมตตาจากเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์อยู่
เนือง ๆ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างยิ่งที่สละเวลา อดทนในการแก้ไขปัญหา และหาค าตอบพร้อมกับไมตรี
มาให้ข้าพเจ้าได้อยู่เสมอ 

สุดท้ายนี ้ขอให้คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้เกิดกับสังคม 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 
การกระท าต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลต่อส่วนรวมด้วย เพื่อเป็นการรักษาความสงบ

เรียบร้อย และสิทธิเสรีภาพของบุคคลเอาไว้ ผู้ที่อยู่ในสังคมจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐาน  
ของสังคม ค่านิยม และกฎระเบียบ ที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ และก าหนดไว้ในการอยู่ร่วมกัน  
(ธานี วรภัทร์, 2557 :15) แต่ในทุกสังคมย่อมมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน 
ของสังคมหรือละเมิดกฎระเบียบ การกระท าดังกล่าวที่ขัดกับความเชื่อ และแนวปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
ในสังคม จะส่งผลให้คนในสังคมเกิดความรู้สึกว่าตนถูกท าลายความชอบธรรมหรือมาตรฐานที่ตนยึดมั่น 
น าไปสู่ปฏิกิริยาตอบโต้ผู้ที่กระท าเช่นนั้นในลักษณะเชิงลบ (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2558: 127-132) 
ปฏิกิริยาเช่นนี้ คือ การตีตราจากสังคม (Social Labeling) 

ทั้งนี้ การตีตราจากสังคมอย่างเป็นทางการโดยกระบวนการของรัฐจะสร้างรอยมลทินหรือ
ตราประทับเชิงลบให้แก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างร้ายแรง มากกว่าการตีตราจากสังคม  
ที่ไม่เป็นทางการ (Tannenbaum, 1938) เนื่องจากเป็นการใช้อ านาจในฐานะตัวแทนของคนส่วนใหญ่
ของสังคมในการลงโทษบุคคลนั้น โดยเฉพาะการลงโทษ “จ าคุก” ที่แยกผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออก
จากสังคมในภาพของ “นักโทษ” อาจส่งผลต่อความรู้สึกของสังคมว่าบุคคลที่ถูกแบ่งแยกเหล่านี้  
ว่ามีลักษณะของการเป็นสิ่งแปลกปลอม ต้องถูกแยกออกจากระบบสังคมปกติของมนุษย์ มีสถานะ
เป็นสิ่งอื่นที่ไม่ได้มีสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับมนุษย์คนอื่น และกระบวนการ
ทางสังคมดังกล่าว ยังเป็นการตอกย้ าอดีตที่ เคยผ่านการเป็นผู้ต้องขัง ว่าเป็นผู้ที่มีมลทินที่ เคย 
ถูกตัดความสัมพันธ์จากโลกภายนอก ไม่มีสิทธิพื้นฐานในการก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ แม้แต่ตัวตน
ของตนเอง ภายใต้ระยะเวลาที่ถูกคุมขัง นับเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ต้องขังสูญเสียความเป็นตัวเอง 
(Prisonization) (นัทธี จิตสว่าง, 2542: 101) ทั้งสูญเสียการติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด และการถูกบังคับ
หรือจ ายอมคบค้าสมาคมกับผู้ก่ออาชญากรรมคนอื่น ๆ เป็นระยะเวลายาวนาน  (ประธาน  
วัฒนวาณชิย์, 2546: 369) ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการปรับตัวในการกลับเข้าสู่สังคมภายหลังการพ้นโทษ 

จากกระบวนการที่ผู้ผ่านการจ าคุกไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่งในสังคมเหมือนคนอื่น 
มีความแปลกแยกทางสังคม ท าให้ เมื่อผู้ต้องขังกลับมาสู่สังคมต้องเผชิญกับความรู้สึกใหม่   



2 
 
ทั้งความละอาย (Shaming) ความแปลกแยก (Alienation) ถูกกีดกัน (Deprived) และถูกปฏิเสธ 
ให้ออกจากสังคมเดิม จากปฏิกิริยาของสังคมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกโดยตรงหรือ 
ผ่านทางสัญลักษณ์อื่นที่แสดงถึงพฤติกรรมเชิงลบ รวมถึงพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่างไปจากคนอื่นในสังคม 
ท าให้ผู้ที่ผ่านการจ าคุกเกิดการรับรู้ในความหมายใหม่ของตน และก าหนดบทบาทตนให้เข้ากับ
สถานะใหม่ที่ สั งคมก าหนด กระบวนการเหล่ านี้  คื อ  การตี ตราตน เอง (Self-Labeling)  
ซึ่งกระบวนการนี้ยิ่งท าให้ผู้ผ่านการจ าคุกเกิดความแปลกแยก ความเครียด ถูกกีดกัน และการถูกรังเกียจ
ในเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากยิ่งขึ้นไปอีก ประกอบกับผู้ที่ผ่านการจ าคุก
ยังถูกลิดรอนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไปจากตนเอง เนื่องจากไม่สามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ หรือกลับมามีสถานะบางอย่างทางสังคมจากการผ่าน
การถูกจ าคุกได้ เป็นการสร้างความกดดันและความเครียด จนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็น  
“ขยะสังคม” (Social Scum) (พรชัย ขันตี, 2558: 328) ที่ไม่มีคุณค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกับผู้อื่น 
ไม่มีประโยชน์ และเป็นภาระให้กับบุคคลใกล้ชิดและสังคม จากความคิดและพฤติกรรมเช่นนี้จะส่งผล
ให้บุคคลมีแนวโน้มที่อาจจะน าไปสู่การเพิ่มความเสี่ยง และก่ออาชญากรรมในที่สุด  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงเป้าหมายหลักของการจ าคุก คือ การลงโทษ ให้ผู้กระท าผิด 
เกิดความเข็ดหลาบ และเป็นการตัดโอกาสไม่ให้ผู้ที่กระท าผิดมีโอกาสกระท าผิดอีก ทั้งยังเป็น 
การป้องปรามคนในสังคมให้เกิดความเกรงกลัวไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขฟื้นฟู 
พฤตินิสัยของผู้ก่ออาชญากรรม (นัทธี จิตสว่าง , 2542: 24-29) เพื่อหวังให้ผู้ต้องขังได้รับการบ าบัด
แก้ไข และพร้อมจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง แต่ เมื่อพิจารณาจากสถิติการกระท าผิดซ้ า 
(Recidivism) ของผู้ที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจ าตามรายงานของกรมราชทัณฑ์ ที่ท าการส ารวจตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการกระท าผิดซ้ าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใน 
ปี พ.ศ. 2556-2557 มีอัตราการกระท าผิดซ้ า ประมาณร้อยละ 15-17 ปี พ.ศ. 2557-2558 มีอัตรา
การกระท าผิดซ้ า ประมาณร้อยละ 23-25 และ ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีอัตราการกระท าผิดซ้ า
ประมาณร้อยละ 30–32 ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1.1 ภาพการแสดงข้อมูลผู้กระท าผิดซ้ าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–2559  
ที่มา: กรมราชทัณฑ,์ 2561. 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 
 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่ข้อสังเกตประการหนึ่งว่า ผลกระทบที่เกิดจาก
มาตรการลงโทษโดยการจ าคุกของรัฐ อาจน ามาสู่การประทับตราเชิงลบให้แก่ผู้ต้องขังในภาพของ 
“อาชญากร” ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมส่วนบุคคล 
ของผู้ที่ผ่านการจ าคุกให้เป็นไปในทิศทางที่เลวร้ายลง จนน าไปสู่การตัดสินใจก่ออาชญากรรมซ้ า  
โดยการก่ออาชญากรรมดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการตีตราทางสังคมผ่านกระบวนการลงโทษจ าคุก 
และน าไปสู่การสร้างหรือปรับเปลี่ยนคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง ให้มีแนวโน้มต่อ 
การเป็นอาชญากรมากขึ้น จากปรากฏการณ์นี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงอิทธิพลจากการทางสังคม
โดยการลงโทษจ าคุกว่าส่งผลต่อการสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขังในลักษณะอย่างไร 
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1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.1.1 เพื่อศึกษาลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 
1.1.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกต่อลักษณะที่มี

แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 
1.1.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างอายุและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ

การเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 
  

1.2 ขอบเขตของการวิจัย 

1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยท าการศึกษาลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังว่ามีลักษณะ

ใดบ้าง นอกจากนี้ ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกต่อลักษณะ
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยพิจารณาในมิติด้านจ านวนครั้งในการเป็นหลัก และ
น าประเด็นเรื่องอายุและการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูมาเป็นปัจจัยเสริมในการพิจารณาเพิ่มเติม 

1.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้กระท าผิดที่ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษโดยการจ าคุก 

และอยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากการจ าคุกนับเป็นการตีตราจากสังคมที่เป็นทางการ
โดยมาตรการลงโทษของรัฐที่สร้างการรับรู้ให้กับสังคมว่าบุคคลเหล่านั้นคืออาชญากร ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ท าการศึกษาเฉพาะผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษจ าคุกในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอื่น 
เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในเรือนจ าและทัณฑสถานของไทยในแต่ละปีเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด 
ดังรายละเอียดตามภาพที่ 1.2 
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนของจ านวนผู้ต้องขังเด็ดขาดในคดียาเสพติด  
ที่มา กรมราชทัณฑ ์(2561) 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561  
 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ต้องขังทั่วประเทศ พบว่า สัดส่วนของผู้ต้องขัง
ชายและหญิงมีความแตกต่างกันสูง โดยผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 86.7 ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์  วันที่ 1 มีนาคม 2561) การศึกษาครั้งนี้  
จึงเลือกศึกษาเฉพาะผู้ต้องขังชายเท่านั้น 

1.2.3 ขอบเขตด้านพื้นที ่
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่การศึกษาโดยค านึงถึงความครอบคลุมตามประกาศ

กระทรวงยุติธรรม เรื่อง การก าหนดอ านาจการคุมขังของเรือนจ า พ.ศ. 2554 เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นเรื่องความหนักเบาในการลงโทษผู้ต้องขัง ได้แก่ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง โทษถึงตลอดชีวิต, 
เรือนจ ากลางบางขวาง จ าคุก 15 ปี ถึงตลอดชีวิต, เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี จ าคุกไม่เกิน 15 ปี และ
เรือนจ าพิเศษมีนบุรี จ าคุกไม่เกิน 7 ปี ซึ่งการเลือกพื้นที่ในการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมทั้งทัณฑสถาน
และเรือนจ าที่มีอ านาจคุมขังผู้ต้องขังทั้งโทษหนักและเบา จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
เพื่อมุ่งให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของตัวแปรที่ต้องการศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัย
เลือกที่จะเก็บข้อมูลส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ในกลุ่มของผู้ต้องขัง 
ที่จ าคุกในเรือนจ ากลางคลองเปรม จ านวน 48 ราย 

 
1.2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – สิงหาคม 2561 

0%

50%

100%

2556 2557 2558 2559 2560 2561

สัดส่วนของจ านวนผู้ต้องขังเด็ดขาดในคดียาเสพติด 

นักโทษคดียาเสพติด

นักโทษคดีอื่น
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1.3 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาผ่านผู้ต้องโทษจ าคุกที่อยู่ภายในเรือนจ าซึ่งนับเป็น
กลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปิดภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ และประเด็นที่
ท าการศึกษามีความอ่อนไหว โดยในการเก็บข้อมูลต้องขออนุญาตและด าเนินการภายใต้ความสะดวก
และเหมาะสมกับกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์เป็นหลัก 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.4.1 ลักษณะของผู้ต้องขัง หมายถึง คุณลักษณะ บุคลิก พฤติกรรม และทัศนคติของบุคคล 
ที่มีแนวโน้มจะน าไปสู่การเป็นอาชญากร 

1.4.2 อาชญากร หมายถึง สถานะเชิงลบที่สังคมก าหนดให้แก่บุคคลที่ถูกตัดสินว่า 
ก่ออาชญากรรม 

1.4.3 การตีตราจากสังคม หมายถึง การโต้ตอบของคนในสังคมต่อบุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ผ่านการแสดงออกทั้งในด้านความคิด ภาษา และการกระท าทางร่างกาย 

1.4.4 ผู้ต้องขัง หมายถึง ผู้กระท าผิดที่ถูกค าพิพากษาของศาลตัดสินลงโทษจ าคุก ได้รับ 
การจ าคุกจริง และอยู่ระหว่างการจ าคุก 

1.4.5 จ านวนครั้งในการจ าคุก หมายถึง จ านวนครั้งที่ผู้กระท าผิดถูกตัดสินลงโทษจ าคุกตาม 
ค าพิพากษาของศาล และถูกควบคุมตัวในเรือนจ าหรือทัณฑสถานในความดูแลของกรมราชทัณฑ ์

1.4.6 โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู หมายถึง มาตรการหรือรูปแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง  
ผ่านการฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เลวร้าย และไม่คิดกลับไปก่ออาชญากรรมอีกภายหลังการพ้นโทษ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อน าผลจากการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เหมาะสม  
อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาการสร้างลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังและ 
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมไดห้ลังพ้นโทษ 



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม ในส่วนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะน ามาสู่การพัฒนากรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) และ
สมมติฐาน (Hypothesis) ในการศึกษา โดยแนวคิดและทฤษฎีหลักที่น ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีตีตรา (Labeling Theory) และแนวคิด 
การตีตราจากสังคม (Social Labeling) ซึ่งจะน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 ลักษณะความเป็นอาชญากร (Characteristics of Criminal) 
2.2 การตีตราจากสังคม (Social Labeling)  
2.3 การลงโทษโดยการจ าคุก (Imprisonment) 
2.4 กรอบการวิจัย (Conceptual Framework) 
2.5 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 
2.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 
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2.1 ลักษณะความเป็นอาชญากร (Characteristics of Criminal) 

 
2.1.1 อาชญากร (Criminal) 
 

2.1.1.1 ความหมายของอาชญากร (Criminal) 
Tappan (1960: 10) อธิบายว่าอาชญากรเป็นสถานะของบุคคลที่ถูกศาล

พิพากษาแล้วว่ากระท าผิด และเป็นสถานะที่สร้างรอยมลทินทางสังคมให้แก่บุคคลที่ถูกประทับตราอีกด้วย 
จะเห็นว่าการให้ความหมายของอาชญากรนั้น พิจารณามาจากแง่มุมของศาสตร์ทั้งด้านกฎหมาย 
และสังคมศาสตร์ ประกอบกับพฤติกรรมต่าง ๆ ในการก่ออาชญากรรมด้วย (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 
2558: 81) เพื่อให้ความหมายครอบคลุมที่สุด ซึ่งจากการนิยามได้กล่าวถึงการที่บุคคลต้องมีสถานะ
ทางด้านลบในสังคม (โดยใช้ศีลธรรมจรรยาในการก าหนดสถานะอาชญากรให้บุคคล) ประกอบกับ 
การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเข้ามาประกอบการตัดสิน รวมทั้งความแตกต่างกันของ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และภูมิหลังทางสังคมของผู้กระท าผิดแต่ละคน ที่จะส่งผลต่อการรับรู้
ของสังคมด้วย (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 93-96) 

ทั้งนี้ หากลองพิจารณาความหมายของนักวิชาการด้านกฎหมายเพียงด้านเดียว
อาชญากรจะหมายถึง ผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาเพียงอย่างเดียว การให้ความหมายเช่นนี้ 
มีนักวิชาการบางส่วนไม่เห็นด้วย อาทิ Burgess (1950: 34) อธิบายว่าหากจะพิจารณาสถานะ  
ตัวบุคคลจะต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นอาชญากร และสังคมพิจารณาเช่นนั้นด้วย อาชญากรจึงเป็น
ผลผลิตจากกระบวนการสังคม แต่มีผู้แย้งว่ามีอาชญากรบางคนที่ไม่ยอมรับว่าตนเองว่าเป็นอาชญากร 
อีกทั้ง ยังมีข้อบกพร่องเพราะอาชญากรบางคนมีสภาวะทางจิตหรือบุคลิกที่ผิดแปลกจากสังคม  
ของบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคม ความโชคร้าย และความโง่เขลา 
ท าให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากพฤติกรรมของคนปกติทั่วไปที่สามารถปรับตัวให้เข้า
สภาวะแวดล้อมทางสังคม (อัณณพ ชูบ ารุง และ อุนิษา เลิศโตรกุล , 2555; เสริน ปุณณะหิตานนท์, 
2558: 91) และการนิยามอาชญากรเช่นนี้ยังไม่เจาะจงเรื่องของเวลาที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะสิ้นสุด
เมื่อใด (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2558: 87) ทั้งที่ความจริงสถานะของอาชญากรย่อมสิ้นสุดลงไปเมื่อ
อาชญากรนั้นได้ชดใช้ความผิดของตนจนหมดสิ้นแล้ว 

ในขณะที่การให้ความหมายในเชิงสังคมศาสตร์พบว่า อาชญากร หมายถึง  
ผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคม ต้องถูกแยกออกจากสังคม ซึ่งการประทับตราอาชญากร
ให้แก่บุคคล ย่อมมีนัยยะของการแบ่งแยกคนกลุ่มหนึ่งที่ เป็น “อาชญากร” ให้ออกจากสังคม 
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(Conceptual Abstraction) เป็นการสร้างค าขึ้นที่เป็นนามธรรม น าไปใส่ที่บุคคลเป็นการสร้างภาพเทียม
แบบเหมารวมขึ้นมา (Stereotype) ในสังคม จนค าว่า “อาชญากร” เป็นมากกว่าภาวะทางจิตใจของ
ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสถานะหรือสถานภาพที่มาจากผลผลิตของสังคม ที่ตัดสินโดยผู้มีอ านาจ
การเมืองในพื้นที่นั้นได้ก าหนดว่าพฤติกรรมลักษณะใดบ้างเป็นความผิด และยังมีการเพิ่มความเข้มข้น
ให้บุคคลยอมรับความเป็นอาชญากรของตนเอง คือ เมื่อมีการละเมิดกฎหมาย ถูกตัดสิน  
และถูกลงโทษตามกฎหมาย ผลจากการปฏิสัมพันธ์ที่ท าการหล่อหลอมและบีบคั้นผู้ ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือกฎหมายของสังคม เป็นอีกหนึ่งชนชั้นในสังคม  
จนเกิดการแบ่งแยกบุคคลว่าใครเป็น “ผู้ดี” และ “ผู้ร้าย” ขึ้น ท าให้บุคคลใดที่ถูกรัฐประทับตรา  
จะเป็นอาชญากรได้อย่างเต็มตัว ค าว่าอาชญากรจึงกลายเป็นค าที่แพร่หลายในการเรียกหรือกล่าวถึง
คนที่มีสถานะทางลบแฝงอยู่ ก่อให้เกิดความรู้สึกน่าสะพรึงกลัว ความก้าวร้าว การท าลายล้าง และ
ความเสียหายเจ็บปวด มีความทุกข์ทรมานผสมอยู่ (Gibbons, 1982: 75-76 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ 
เอื้ออ านวย, 2551: 92-97; เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2558: 82-83) ซึ่งบางครั้งผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย 
ระเบียบ หรือบรรทัดฐานของสังคมเล็ก ๆ น้อย ๆ จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะความผิด  
เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามพระราชบัญญัติบางอย่าง อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้หากอาศัยการตีความ  
จากกฎหมายที่เคร่งครัดเพียงอย่างเดียว จึงอาจกล่าวได้ว่าการตีความความหมายของอาชญากร 
จึงต้องอาศัยแนวคิดของทั้งสองศาสตร์มารวมกัน 

 
2.1.1.2 ประเภทของอาชญากร (Types of Criminals) 

Lombroso ผู้ที่ ได้ รับการยอมรับว่าเป็นบิดาของอาชญาวิทยายุคใหม่  
ได้น าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาสาเหตุของอาชญากรรม และพฤติกรรมของอาชญากร 
โดยดูที่ความผิดปกติในตัวอาชญากร (แตกต่างจากคนที่ไม่ใช่อาชญากร) ซึ่ง Lombroso ตั้งสมมติฐาน
ไว้ว่า อาชญากรจะมีลักษณะคล้ายมนุษย์ยุคหิน โดยมีลักษณะเฉพาะตัว คือ หน้าผากลาดต่ า  
โหนกแก้มสูง คิ้วดก ดื้อรั้น จมูกงุ้ม คางสี่เหลี่ยม มีรอยสักตามตัว และสภาพจิตใจของคนกลุ่มนี้ คือ 
ขาดศีลธรรม ดุร ้าย ดื ้อรั ้น  และทนต่อความเจ็บปวด จึงน าผลสรุปจากการศึกษามาตั ้ง  
เป็นทฤษฎีว่า ลักษณะของอาชญากรจะถ่ายทอดผ่านกรรมพันธุ์ ท าให้เด็กที่เกิดมาจากบรรพบุรุษที่
เป็นอาชญากร มีลักษณะเป็น “อาชญากรโดยก าเนิด” (A Born Criminal) (สุดสงวน สุธีสร, 2546: 51)  

ทั้งนี้ ในปี 1876 Lombroso ได้เผยแพร่ผลงานการค้นพบของเขาโดยเขียน
หนังสือ ชื่อ “Criminal Man” ซึ่งมุ่งอธิบายลักษณะของอาชญากรโดยมิได้ในความสนใจเพียง 
ด้านชีววิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นการวิวัฒนาการที่มีลักษณะการสืบทอดต่อกัน (Atavistic) ส่งผลให้ 
Lombroso จ าแนกอาชญากรออกเป็น 4 ประเภท (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 92-97) 
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(1) อาชญากรโดยก าเนิด (Born Criminals) คือ กลุ่มคนที่ มีลักษณะ 
สัญชาตญาณดิบเหมือนคนในยุคอดีต โดยพัฒนาการของอาชญากรประเภทนี้จะต่ ากว่ามนุษย์ปกติ  
ท าให้แตกต่างและมีคุณภาพด้อยกว่าประชากรทั่วไป อาทิ มีพฤติกรรมโหดร้ายคล้ายสัตว์ป่า  
ชอบเบียดเบียนรังแก แย่งชิง สังหารชีวิตบุคคลอื่นเพื่อความอยู่รอดของตน และไม่อาจปรับปรุง
ตนเองให้เข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตในสังคมที่เจริญแล้วได้ 

(2) อาชญากรวิกลจริต (Insane Criminals) คือ ผู้ที่มีความผิดปกติหรือ
บกพร่องทางจิตหรือประสาท อาทิ คนโง่ คนปัญญาทึบ คนโรคจิต เป็นโรคลมชัก โรคติดสุราเรื้อรัง  
ซึ่งจะส่งผลให้ก่ออาชญากรรม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตหรือประสาท ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้เหมือนบุคคลปกติ  

(3 ) อาชญ ากรที่ กระท าผิ ด เป็นครั้ งคราว (Occasional Criminals or 
Criminaloids) คือ ผู้ที่เป็นอาชญากรที่อาศัยโอกาสในการกระท าผิด โดยบุคคลประเภทนี้จะประกอบ
อาชญากรรมและมีพฤติกรรมเลวร้าย เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  
การกระท าความผิด หรือเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรม  อาทิ  ผู้เสียหายลืมกระเป๋าเงินไว้
เป็นโต๊ะอาหาร หรือผู้เสียหายลืมกุญแจรถไว้ที่รถ เป็นต้น   

(4 ) อาชญากรที่ ท าด้ วยอารมณ์ กดดัน  (Criminals of Passion) ได้ แก่  
ผู้ที่ประกอบอาชญากรรมเพราะความกดดันทางอารมณ์ อาทิ อาชญากรที่ประกอบอาชญากรรม  
โดยมีต้นเหตุมาจากอารมณ์ โกรธ รัก หลง หรือต้องการเกียรติ เป็นคนที่ ไม่สามารถต้านทาน 
ความต้องการของตัวเองได ้

แต่ Goring ได้โต้แย้งวิธีการและผลการศึกษาดังกล่าว โดยได้ท าการทดสอบ
โดยศึกษาเปรียบเทียบรูปร่างของนักโทษชาวอังกฤษจ านวน 3 ,000 คน กับกลุ่มบุคคลจ านวนมากที่
ไม่ได้เป็นนักโทษ อาทิ นักศึกษาปริญญาตรี คนไข้ในโรงพยาบาล วิศวกร เป็นต้น ซึ่งพบว่า อาชญากร
จะมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยต่ ากว่าบุคคลธรรมดาสองนิ้ว และมีน้ าหนักตัวเบากว่าเจ็ดปอนด์ แต่การที่อาชญากร
มีรูปร่างแตกต่างจากบุคคลธรรมดา ไม่ได้แสดงว่าอาชญากรเป็นบุคคลที่ผิดปกติแต่เป็นเพียงบุคคล
ธรรมดากลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นอาชญากร (Edwin, 1957) 

ในขณะเดียวกันมีนักวิชาการอีกกลุ่มที่พยายามศึกษาเพื่อจ าแนกประเภทของ
อาชญากรโดยพิจารณาจากลักษณะและพฤติกรรมของอาชญากร จากแนวคิดของ Ferri ที่ Sellin 
(1958) ที่อธิบายว่า อาชญากรเป็นพวกที่ได้รับเคราะห์จากความพิการหรือได้รับการสืบสายเป็น
กรรมพันธุ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นอาชญากรโดยก าเนิดต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมด้วย
เช่นกัน และอาชญากรรมจะลดจ านวนลงได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม อีกทั้งมองว่า
การลงโทษเป็นวิธีการที่ดีในการแก้ไขความประพฤติโดยการลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับความผิด   
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และ Marshall (1963) ที่พยายามจ าแนกประเภทของอาชญากรตามระบบพฤติกรรมทาง
อาชญากรรมมาก าหนดประเภทอาชญากร ดังนั้น อาจจ าแนกประเภทของอาชญากรตามลักษณะและ
พฤติกรรมของอาชญากรได้หลัก ๆ ดังนี ้

(1) อ าช ญ าก รมื อ อ าชี พ  (Professional Criminal) คื อ  ผู้ ที่ ป ระก อ บ
อาชญากรรม หรือการกระท าผิดกฎหมายเป็นอาชีพ โดยอาชญากรประเภทนี้ จะด ารงชีวิตอยู่ด้วยการ
กระท าผิดเพื่อหาเลี้ยงชีพ และยึดการประกอบอาชญากรรมว่าเป็นอาชีพของตนเอง โดยมักมี
การศึกษาเทคนิควิธีการประกอบอาชญากรรม มีการพัฒนาตนเอง และมักมีความช านาญเฉพาะด้าน 
แต่ในทางปฏิบัติพบว่า อาชญากรในกลุ่มนี้จะไม่นิยมความรุนแรง หรือการใช้ก าลังประทุษร้าย  
ซึ่งส่งผลให้อาชญากรในกลุ่มนี้มักประกอบอาชญากรรรมหรือการกระท าผิดที่ไม่ถูกตอบโต้จากสังคม
มากนัก 

(2) อาชญากรติดนิสัย (Habitual Criminal) คือ ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตนให้
เข้ากับมาตรฐานของสังคม โดยทั่วไปจะไม่พบความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่แรกเกิด  
มักจะเกิดขึ้นจากภาวะบีบคั้นให้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติขึ้นทีละน้อยและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มักจะมีพื้นฐาน
ทางครอบครัวดี มีการศึกษา แต่มาคบกับกลุ่มมิจฉาชีพ หรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนต้องกระท าผิด  
โดยอาชญากรประเภทนี้ มักจะประกอบอาชญากรรมซ้ า ๆ โดยไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษของกฎหมาย 
เมื่อพ้นผิดจะกระท าผิดซ้ าอีก ส่งผลให้สังคมคือว่าอาชญากรประเภทนี้เป็นบุคคลที่มีความชั่วร้ายอยู่ใน
บุคลิกภาพ 

(3) อาชญากรปกขาว (White Collar Criminal) คือ พวกที่ท างานมีต าแหน่ง 
หน้าที่การงาน จัดเป็นชนชั้นสูงในสังคม ลักษณะการกระท าผิดเป็นการกระท าผิดกฎหมายโดยอาศัย
อิทธิพลของตนที่มีอยู่ในกิจการต่าง ๆ อาทิ การทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงภาษี 

(4) อาชญากรรมการเมือง (Political Crime) คือบุคคลที่กระท าการที่น ามา
ซึ่งความส าเร็จทางการเมือง แต่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือเรียกว่าเป็นการก่ออาชญากรรม
ทางการเมือง โดย Mannheim (1965: 327-328) ให้ค าจ ากัดความว่า การก่ออาชญากรรมทาง
การเมือง คือ การกระท าเพื่อน ามาซึ่งความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทางการเมือง ซึ่งตามกฎหมายถือ
เป็นความผิด แต่ผู้กระท าไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด อาทิ การทุจริตการเลือกต้ัง การกบฏ 

(5) อาชญากรองค์การ หรือกลุ่มอาชญากร (Criminal Organization) คือ
อาชญากรที่มารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันประกอบอาชญากรรม โดยเป็นการรวมตัวกันของอาชญากร
เพื่อด าเนินการอย่างมีแบบแผน ผู้กระท าผิดด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมา อิทธิพลที่สนับสนุนให้
อาชญากรกลุ่มนี้ด าเนินการได้ คือ อิทธิพลทางการเงิน การกระท าผิดในกลุ่มนี้ อาทิ ค้ายาเสพติด 
จัดหาหญิงโสเภณี คุมบ่อนการพนัน ขู่กรรโชกทรัพย์ โดยอ้างความคุ้มครอง (มาเฟีย) 
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(6) อาชญากรเป็นครั้งคราว (Occasional Criminal) โดยอาชญากรประเภท
นี้ไม่ใช่ผู้ร้ายในสันดาน การกระท าความผิดเกิดขึ้นโดยผู้กระท าความผิดไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืน
ระเบียบของสังคม แต่กระท าเพราะความประมาทเลินเล่อ หรือ ปราศจากความระมัดระวัง  
และกระท าความผิดเพราะความจ าเป็น ป้องกันตัว ปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง รวมถึงเกิด
บันดาลโทสะ จึงได้กระท าความผิดน้ัน  

(7) อาชญากรอุจฉกรรจ์ (Violent Criminal) คือ ผู้กระท าผิดไม่เคยมีประวัติ
ประกอบอาชญากรรมแต่อาจตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม ซึ่งเป็นผลให้กระท าผิด อาทิ  
ฆ่าคนตายโดยเจตนา ข่มขืน 

นอกจากนี้  ยังสามารถจ าแนกประเภทของอาชญากรตามแบบแผน 
การจัดระเบียบชีวิต ไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551: 121) ได้แก่ 

(1) อาชญากรสามัญ (Occasional Crime) คือ บุคคลที่ก่ออาชญากรรมเป็น
ครั้งคราวแล้วหยุดหรือก่ออาชญากรจากความบังเอิญ โดยปกติมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตตามปกติ
เหมือนพลเมืองทั่ว ๆ ไป ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้าว่าจะก่ออาชญากรรม แต่ก่ออาชญากรรมขึ้นอย่างไม่ได้
ตั้ งใจหรืออาจเป็นการกระท าภายใต้ความกดดันทางจิตใจ ประกอบกับสถานการณ์  และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย อาชญากรประเภทนี้อาจไม่จ าเป็นต้องถูกลงโทษ เพียงแต่ได้รับโอกาส 
การตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขตนเองหรือหากได้รับโทษแล้ว มักจะสามารถกลับตัวไปประกอบ 
สัมมาอาชีพได้ตามเดิมหากสังคมให้โอกาส โดยส่วนมากมักเป็นผู้ที่ก่ออาชญากรรมพื้นฐานที่ไม่ได้
อาศัยความช านาญ อาทิ ใช้ยาเสพติด ปล้น ฆ่า ลักทรัพย์ และข่มขืน เป็นต้น 

อ าช ญ าก รรม ส ามั ญ นี้ ยั ง ร วม ถึ งผู้ ที่ ต ก เป็ น เห ยื่ อ อ าช ญ าก รรม  
ที่ก่ออาชญากรรมขึ้นจากการป้องกันตัว เกียรติยศ ศักดิ์ศรีหรือชื่อเสียงของตนเอง อาทิ หญิงที่ถูกสามี
ท าร้ายร่างกายจึงใช้อาวุธต่อสู้เพื่อป้องกันตัว ผู้ที่บัลดาลโทสะจากการถูกดูหมิ่นหรือต่อว่าอย่างรุนแรง
จนขาดสติจนก่ออาชญากรรม รวมถึงผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระท าความผิดต่อความมั่นคงของรัฐบาลหรือ 
ล้มล้างรัฐบาล ที่เรียกว่า อาชญากรทางการเมืองได้ถูกรวมให้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย  

(2) อาชญากรอาชีพ  (Career Criminals) คือ อาชญากรที่ด ารงชีพอยู่ 
ด้วยการประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นความเคยชิน และพัฒนา
เป็นผู้ที่กระท าผิดจนติดเป็นนิสัย (Habitual Crime) ซึ่งการก่ออาชญากรรมในครั้งแรกอาจเริ่มมาจาก
สภาพแวดล้อมกดดันหรือเย้ายวนใจ แต่เมื่อประสบเหตุแล้วไม่สามารถหักห้ามใจไว้ได้น าไปสู่การ
ก่ออาชญากรรมซ้ าอีก พัฒนากลายเป็นบุคคลที่มีความเป็นอาชญากรอย่างสมบูรณ์ โดยผู้ก่ออาชญากร
ประเภทนี้จะมีทักษะ การเรียนรู้  ความช านาญหรือประสบการณ์ ในการก่ออาชญากรรม  
และในบางครั้งมีการก่ออาชญากรรมเป็นองค์การหรือมีกระบวนการที่วางแผนล่วงหน้า อาทิ  
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การงัดแงะตู้นิรภัย การค้าของเถื่อน การเปิดบ่อนการพนัน การคอรัปชั่น และการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 
เป็นต้น  โดยอาญากรอาชีพส่วนใหญ่มักก่ออาชญากรรมเนื่องจากความโลภ ความต้องการทรัพย์สิน
หรืออ านาจ และอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่ก่อมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ อาชญากรกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมี
ความส านึกผิดเมื่อถูกจับได้ และไม่เลิกความคิดที่จะกระท าผิดเช่นนั้นอีก  

ทั้งนี้ การแบ่งประเภทผู้ก่ออาชญากรเช่นนี้ เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรม
และเจตนาของผู้กระท าผิดเป็นหลัก มากกว่ามองแค่ผลของการก่ออาชญากรรมที่สังคมมักจะรับรู้
แค ่เพียงการกระท าผิดและความเสียหายที่ เกิดขึ้นในแต่ละกรณี เท่านั้น  และเหมารวมภาพ 
ความเป็นอาชญากรเหมือนกันทั้งหมด 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาลักษณะความเป็นอาชญากรในรูปแบบ
ของอาชญากรอาชีพ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นตัวตนของความเป็นอาชญากรที่ชัดเจน โดยไม่นับ
รวมถึงลักษณะของอาชญากรที่กระท าผิดหรือประกอบอาชญากรรมเนื่องด้วยความจ าเป็นหรือ
เงื่อนไขแวดล้อมอื่น ๆ  อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นอาชญากร คือ การที่บุคคลไม่สามารถปฏิบัติตนให้
เข้ากับมาตรฐานของสังคม มักจะเกิดขึ้นจากภาวะบีบคั้นให้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติขึ้นทีละน้อยและ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือบุคคลที่ด ารงชีพอยู่ด้วยการประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อย
กลายเป็นความเคยชิน และพัฒนาเป็นผู้ที่กระท าผิดจนติดเป็นนิสัย จนเกิดการยอมรับว่าลักษณะ 
ดังกล่าวคือตัวตนของตนเอง ซึ่งความเป็นอาชญากรในลักษณะดังกล่าวมักเป็นกลุ่มผู้ที่ถูกตีตราจาก
สังคมว่า เป็นผู้กระท าผิดที่สร้างความเสียหายให้แก่สังคม 

 
2.1.1.3 ลักษณะความเป็นอาชญากร (Characteristics of Criminal) 

 
“อาชญากรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงจูงใจ ช่องทาง และโอกาส” พฤติกรรม

อาชญากรรมที่ จู งใจผู้กระท าผิดเหล่านี้  เรียกว่า “ปัจจัยเสี่ยง” หรือ “สิ่ งที่ จ าเป็นในการ 
ก่ออาชญากรรม” (National Institution of Corrections and Services) โดย “สิ่งที่จ าเป็นในการ 
ก่ออาชญากรรม” คือ สิ่งที่อาชญากรคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งส่งผลอย่างมากที่จะน าไปสู่
ความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม (Latessa and Lowenkamp, 2005) ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่จะน าไปสู่
การเพิ่มความเสี่ยงและก่ออาชญากรรม Kaiser and Rasminsky (2010) ได้กล่าวถึง ลักษณะทาง
ชีวภาพที่เป็นปัจจัยเสี่ยง หมายถึง อะไรก็ตามที่กระทบกับเด็กตั้งแต่เกิด ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถ
ระบุได้ด้วยยีน และอาจเป็นไปได้ที่มีการส่งต่อลักษณะของความเป็นอาชญากรของพ่อแม่ไปสู่ลูก  
โดยยีนนั้นสามารถก าหนดความสามารถของแต่ละบุคคล อาทิ การควบคุมอารมณ์ (Temperament) 
ความหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) ความนับถือตนเองต่ า (Low Self-esteem) และความไม่เอาใจใส ่
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(Disregard) อย่างไรก็ดี ยีนไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว แต่ยีนจะปรับไปตามสภาพแวดล้อม โดยยีนของเด็ก 
จะตอบสนองกับการเลี้ยงดูของครอบครัว และสภาพแวดล้อมของเด็ก แต่เมื่อเติบโตขึ้นยีน  
จะเปลี่ยนแปลงไปตามเพื่อนและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ Hegger (2015) ได้ก าหนดลักษณะของบุคคลที่อาจน าไปสู่การเป็น
อาชญากร 6 ประการ ได้แก่ 

(1) ต่อต้านค่านิยมของสังคม (Anti-social Values) เป็นความคิดที่จะน าไปสู่
การเป็นอาชญากร โดยบุคคลที่มีความคิดเช่นนี้มักหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง รวมถึงเชื่อว่าพฤติกรรม
อาชญากรรมของตนเองเป็นพฤติกรรมที่บริสุทธิ์หรือเป็นธรรม บุคคลที่มีลักษณะนี้มักจะต าหนิหรือ
โทษผู้อื่นว่าเป็นสาเหตุเมื่อตนเองก่อพฤติกรรมเชิงลบ  

(2) คบเพื่อนที่เป็นอาชญากร (Criminal Peers) บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้
มักจะมีเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่ใช้สารเสพติดและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงในการชักชวนให้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับ  
การก่ออาชญากรรมประเภทนี้ อีกทั้ง บุคคลกลุ่มนี้จะขาดการปฏิสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมกับสังคม 

(3) บุคลิกต่อต้านสังคม (Antisocial Personality) ลักษณะที่ผิดปกติของ
บุคคลเหล่านี้มักปรากฏออกมาก่อนอายุ 15 ปี อาทิ ไม่เข้าเรียน ใช้ก าลังทะเลาะวิวาท พกพาอาวุธ 
โกหก ขโมย ท าร้ายสัตว์ และท าลายทรัพย์  

(4) ครอบครัวแตกแยก (Dysfunctional Family) เป็นหนึ่งในลักษณะที่พบ
ได้มากที่สุด เช่น การไม่ได้รับการสั่งสอนจากครอบครัว ทั้งทางด้านอารมณ์  และด้านอื่น ๆ  
ซึ่งครอบครัวของบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้จะท าให้บุคคลขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหา  
ไม่สามารถสื่อสารกับคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

(5) ควบคุมตนเองต่ า (Low Self-control) เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมอารมณ์ และความก้าวร้าวของตนเอง บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้มักจะท าสิ่งต่าง ๆ โดยไม่มี
การวางแผนล่วงหน้า และไม่ได้คิดก่อนที่จะลงมือท าอะไร มักจะมีความคิดว่าจะต้องท าตอนนี้และ
เดี๋ยวนีเ้ท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้ประเมินผลของพฤติกรรมที่กระท าว่าจะส่งผลอย่างไร 

(6) ใช้สารเสพติด (Substance Abuse) คือ บุคคลที่ ใช้สารเสพติดหรือ
แอลกอฮอล์ เพื่อช่วยให้ตนเองมีความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จ และมี  
วิถีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผล 

เช่นเดียวกับความเห็นของ Chase (2016) ที่พยายามอธิบายลักษณะของ
อาชญากรอาชีพ ว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นอาชญากรอาชีพมักจะหารายได้เลี้ยงชีพด้วยการก่ออาชญากรรม
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และท าผิดศีลธรรม ซึ่งอาชญากรอาชีพแต่ละคนมีความแตกต่างกัน อาทิ เพศ อายุ และเชื้อชาติ  
แต่มีลักษณะทางจิตวิทยาหรือทัศนคติบางประการที่คล้ายกัน ได้แก ่

(1) หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) เป็นลักษณะความคิดของ
บุคคลที่มีแนวโน้มหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ให้มีชีวิตอยู่ด้วยการก่ออาชญากรรมได้ โดยหันเหสาเหตุ
และแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมว่ามาจากบุคคลอื่น อาทิ หากคุณไม่อยากถูกขโมยของควรเก็บ
ของให้ดีกว่านี้ ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะนี้มักจะไม่ได้คิดว่าผลของการกระท าของตนเองจะส่งผลอย่างไร 

(2) ยึดสิทธิที่ตนเองต้องได้ (Entitlement) คือ การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 
และไม่สนใจคนอื่น โดยบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นอาชญากรอาชีพจะยึดคติ ในการใช้ชีวิตง่าย ๆ ว่า 
“ฉัน ฉัน ฉัน” เป็นหลัก และบุคคลเหล่านี้มักจะท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนเองต้องการ โดยอ้างเรื่องสิทธิ
ของตนเองเป็นหลัก ซึ่งความคิดของบุคคลเหล่านี้จะนึกถึงตัวเองตลอดเวลา 

(3) ต่อต้านค่านิยมของสังคม (Anti-social Value System) เป็นลักษณะของ
ผู้กระท าผิดเป็นนิสัยหลายคน ซึ่งสาเหตุมักมาจากปัญหาเรื่องความผิดปกติของบุคลิกภาพ 
เชิงสังคม หรือ มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม เรียกว่า “ความคิดที่เป็นอาชญากร” ซึ่งอาชญากรใน
ลักษณะนี้มักจะไม่รู้สึกผิดกับอาชญากรรมของตนเองหรือการละเมิดบุคคลรอบข้าง  อาชญากรอาชีพ
ที่มีลักษณะแบบนี้ คือ ความล้มเหลวที่สมบูรณ์แบบของกระบวนความคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคล
จะไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้ ควบคู่ไปกับการขาดการควบคุมตนเอง จนน าไปสู่
การก่ออาชญากรรมและถูกจับกุมซ้ า ๆ 

(4) เห็นอกเห็นใจ (Sympathize) แม้ว่าอาชญากรหลายคนมีพฤติกรรม
ต่อต้านสังคม แต่อาชญากรหลายคนยังมองตนเองในแง่ดี เพราะอาชญากรกลุ่มหนึ่งยังมีความรู้สึก
และทัศนคติเชิงบวกให้กับสิ่งต่าง ๆ อาทิ อาชญากรบางคนรักเด็กหรือสัตว์เลี้ยง ทัศนคติเช่นนี้เองที่
เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ก าลังหรืออาวุธอย่างมีเหตุผล (ในลักษณะการคิดเข้าข้างตนเอง) อ าทิ  
การขโมยเด็กทารก การขโมยสัตว์เลี้ยง  

(5) หุนหันพลันแล่น (Impulsive) ลักษณะนี้ค่อนข้างเห็นได้ง่าย โดยดูจาก
ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะที่ โดดเด่นของอาชญากรอาชีพ  
จากลักษณะความผิดปกติเช่นนี้ท าให้บุคคลไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เมื่อถูกกระตุ้นและ
น าไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อบุคคลสูญเสียความเยือกเย็นของตนเอง 

(6) ครอบครัวไม่สมบูรณ์ (Family Dysfunction) เป็นลักษณะทั่วไปของ
อาชญากรอาชีพที่มักจะขาดการสนับสนุนหรือเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัว ทั้งในด้านอารมณ์และการเงิน 
เมื่อครอบครัวของบุคคลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสร้างความมั่นคงทางจิตใจ
และอารมณ์ได้ เหตุการณ์เช่นนี้จะท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอาชญากร ซึ่งบ่อยครั้งพบว่า
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การใช้สารเสพติดมาจากสภาพแวดล้อมของบุคคลที่ไม่ดี และเมื่อบุคคลใช้สารเสพติดแล้วจะส่งผลให้
เสถียรภาพของครอบครัวลดลงด้วย 

(7) ฟุ้งซ่านง่าย (Easily Distracted) บุคคลที่เป็นอาชญากรอาชีพมักมีปัญหา
เรื่องการไขว้เขวอย่างมาก และมักสูญเสียเป้าหมายได้ง่าย การไม่สามารถรักษาเป้าหมายที่มุ่งเน้นและ
ก าหนดเป้าหมายที่สังคมยอมรับได้ มักท าให้อาชญากรกลับมาตกอยู่ในสภาพเดิม ๆ แม้ว่าบุคคลนั้น
จะได้รับการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็ตาม 

(8) พละก าลังคือศูนย์กลาง (Power Centric) ผู้กระท าผิดหรืออาชญากร
อาชีพประเภทนี้มักจะมองว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง จะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งและ
อ่อนแอ “การใช้ก าลั ง คือ สิ่ งที่ ถูกต้อง” ซึ่ งอาชญากรเหล่านี้ จะตัดสินใจกระท าผิดหรือ 
ก่ออาชญากรรมทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอกว่าตน 

(9) จะไม่ถูกจับได้ (Invincibility) ความคิดเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นวนไปวนมากับ
อาชญากรอาชีพที่มีลักษณะเช่นนี้ ซึ่งอาชญากรลักษณะนี้มักจะมีความรู้สึกที่มองโลกในแง่ดีหรือมี
ความเหิมเกริมในลักษณะที่ว่า “ตนเองจะไม่ถูกจับได้” ความเชื่อแบบนี้สร้างจิตนาการ และมักท าให้
ผู้กระท าผิดถูกจับได้ซ้ า ๆ เพราะเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ส าเร็จบางอย่างในอดีตจะส าเร็จอีกครั้ง  

(10) ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Cognitive Laziness) 
การเลือกใช้ชีวิตแบบล าบากน้อยที่สุดเป็นลักษณะหนึ่งที่จะท าให้บุคคลกลายเป็นอาชญากรอาชีพ 
จากการขาดความทะเยอทะยาน ประกอบกับความเบื่อหน่าย ท าให้บุคคลตัดสินใจใช้ชีวิตผิด ๆ 
โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่บุคคลมีความต้องการที่จะแหกกฎ และแสดงพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่
สังคมรับไม่ได้มากที่สุดหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมา เมื่ออายุมากขึ้นและไม่ถูกจับกุม บุคคลนั้นจะมี
แนวโน้มที่ได้รับการยอมรับจากคนในกลุ่มของตนเอง และเริ่มต่อต้านขอบเขตสังคมที่ถูกตั้งขึ้นใน
วัยเด็ก จนสุดท้ายตนเองก่ออาชญากรรมและกลายเป็นอาชญากรอาชีพ 

จากมุมมองดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากร สามารถอธิบายได้โดยพิจารณาจากลักษณะ 5 ประการที่สอดคล้องกัน ได้แก่ ต่อต้าน
ค่านิยมของสังคม หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีความสามารถในการควบคุม
ตนเองต่ า และขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร 

ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการ
เป็นอาชญากร 

ค าอธิบาย 

1) ต่อต้านค่านิยมของสังคม 
(Anti-social Values) 

- การมีลักษณะของทัศนคติ  ความคิด  ความเชื่ อ  ที่ จะสร้าง 
ความเสียหายหรือฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคม โดยไม่รู้สึกผิดกับ
การกระท าของตนเอง 

2) หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 
(Rationalization) 

- การมีแนวโน้มของความคิดในการ หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง และคิด
ว่าสาเหตุและแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม มาจากบุคคลอื่น  

3) ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
(Entitlement) 

- การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มักท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนเองต้องการ 
โดยอ้างเรื่องสิทธิของตนเอง และไม่สนใจคนอื่นว่าได้รับผลอย่างไร 

4) มีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองต่ า  
(Low Self-control) 

- การขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความคิดท าให้
ฟุ้งซ่านง่าย ไม่สามารถรักษาพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม และเมื่อเกิดความขัดแย้งมักจะใช้ก าลัง
แก้ปัญหา 

5 ) ข าด ก ระบ วน ก ารคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(Cognitive Laziness) 

- การไม่ มี ก ระบวนการคิ ดที่ เป็ น ระบบ  มั ก ง่าย  ขาดความ
ทะเยอทะยาน และความเบ่ือหน่ายใช้การใช้ชีวิต  

 

2.2 การตีตราจากสังคม (Social Labeling) 

 
พฤติกรรมของบุคคลที่ผิดไปจากค่านิยมและความเชื่อ หรือพฤติกรรมที่สังคมส่วนใหญ่  

ไม่ยอมรับ จะถูกเรียกรวมกันว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่
อาชญากรรมรุนแรงไปจนถึงพฤติกรรมที่ไม่ปกติของคนทั่วไปในสังคม อาทิ การเข้าร่วมสมาคม
การเปลือยกาย เป็นต้น ทว่าพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้ยังมีความแตกต่างกันในการจ าแนกระหว่าง
ขอบเขตของ “อาชญากรรม” และ “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” เนื่องจากอาชญากรรมหลายอย่างไม่ใช่
พฤติกรรมเบี่ยงเบน และพฤติกรรมเบี่ยงเบนหลายอย่างไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดก ฎหมายหรือ
อาชญากรรม  อีกทั้ง พฤติกรรมทั ้งสองประเภทนี ้ยังน าไปสู ่การตีตราจากสังคมที ่แตกต่างกัน  
ในการศึกษาจึงจ าเป็นต้องท าการจ าแนกพฤติกรรมเหล่านี้ออกจากกันเสียก่อน 
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2.2.1 พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviational Behavior) 

 
2.2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

Becker (1963) กล่าวว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรมที่
มีคนเรียกชื่ออย่างนั้น” เนื่องจากการนิยามพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่การให้
ความหมายครอบคลุมเพียงการกระท าที่สังคมไม่ยอมรับนับถือ และเบี่ยงเบนไปมากจนเกินขีดจ ากัด
ความอดทนของสังคมที่จะยอมรับได้  ซึ่งปัจจุบันการตัดสินว่าใดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้มี 
การเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้ว  

อาจกล่าวได้ว่า การตีตราเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ เกิดจาก
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมบางอย่างในสังคมหนึ่งอาจนิยามว่าเป็นพฤติกรรมปกติ  
แต่พฤติกรรมเดียวกันนี้อีกสังคมอาจจะนิยามว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อม
ทางสังคมหรือวัฒนธรรม (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550: 23) ดังนั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงเป็น
ปรากฏการณ์ของการให้ค านิยามความหมายจากสังคมไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมในการให้ความหมายโดยอาศัยความเชื่อหรือความดีงามของสังคมชุดใดชุดหนึ่งน ามาตีความ 
และให้คุณค่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งพฤติกรรมบางอย่างถูกนิยามว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผู้ที่ก่อ
พฤติกรรมนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็น “คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน” 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งให้ความหมายพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ชี้เฉพาะว่า เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อกฎระเบียบ ผิดจารีตประเพณี หรือแตกต่างไปจาก
บรรทัดฐานของสังคม รวมถึงการกระท าที่สังคมไม่สามารถยอมรับได้ (Tappan, 1947: 100; Cohen 
and Orbuch, 1988: 61-62; Senna and Siegel, 1990: G-5; จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 233; 
ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2553: 37-38) และนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งได้อธิบายลักษณะของพฤติกรรม
เบี่ยงเบนดังกล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตราย น่ารังเกียจ น่าอาย บาดหูบาดตา (Goode, 1978: 24; 
ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2553: 38-39) ไม่ว่าการกระท าเหล่านั้นอาจเป็นการกระท าของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล (Cohen and Orbuch, 1988: 61-62) 

ทั้งนี้ การก าหนดว่าพฤติกรรมใดจะเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้จะต้อง
ผ่านการพบเห็น รับรู้ หรือก าหนดจากคนส่วนใหญ่หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม (Title, 1995; 
Erikson, 1966: 6; Goode, 1978: 24; ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2553: 38-39) ซึ่งพฤติกรรมที่ถูกก าหนด
ว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนมักถูกตอบสนองในทางลบจากคนในสังคม ทั้งแบบไม่เป็นทางการใน
ลักษณะของความไม่พอใจ โกรธเกลียด ประณาม หรือปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเป็นทางการและมีแบบ
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แผนคือต้องการให้ ลงโทษผู้ กระท า (Title, 1995; Erikson, 1966 : 6; Goode, 1978 : 24 ; เสริน 
ปุณณะหิตานนท์, 2558: 161) 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน มี 4 ประการที่ส าคัญ 
(Thompson and Hickey, 1994: 175-176 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551 : 252-253) 
ได้แก่ (1) เวลา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของเวลาท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
บรรทัดฐานของสังคม ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ดีงามได้มีการเคลื่อนตัวไป พฤติกรรมอย่างหนึ่งอาจ
กลายเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนของอีกยุคหนึ่ง กลับกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนของยุคหนึ่งอาจกลายเป็น
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับในอีกยุคหนึ่งแทน (2) สถานที่  นั บเป็นอีกส่วนส าคัญในการควบคุม
พฤติกรรมที่ท าให้พฤติกรรมบางอย่างเป็นพฤติกรรมธรรมดาหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้  อาทิ  
การส่งเสียงดังในสนามกีฬาระหว่างมีการแข่งขันสามารถท าได้ เป็นเรื่องปกติในการเชียร์กีฬา  
ซึ่งในสถานที่ภายนอกทั่วไปไม่เป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม เป็นต้น (3) สถานการณ์ เป็นสิ่งที่บ่งชี้
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ดีกว่าสถานที่ อาทิ  
การส่งเสียงเชียร์ดังในสนามกีฬาหากกระท าในขณะที่ประธานเปิดพิธีการ การกระท าดังกล่าว 
จะกลายเป็นเรื่องไม่เหมาะสมทันที เป็นต้น และ (4) วัฒนธรรมในสังคม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ดีที่สุด
ต่อการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมต่างบรรทัดฐาน เนื่องจากแต่ละสังคมจะมี  
การหล่อหลอมกล่อมเกลาพฤติกรรม และทัศนคติของสมาชิกในสังคมจนกลายเป็นบรรทัดฐานของ
สังคมนั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดต้ังแต่แรกว่าพฤติกรรมใดในสังคมที่เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

 
2.2.1.2 ประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

Title (1995: 124) ได้อธิบายว่าการก าหนดขอบเขตของพฤติกรรม
เบี่ยงเบนนั้นไม่ควรมองในมุมแคบ และควรเฉพาะเจาะจงลักษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มี
ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทของพฤติกรรมเบ่ียงเบนได้ ดังนี้ 

(1) การประทุษร้าย (Predation) เป็นพฤติกรรมที่ประทุษร้ายต่อชีวิต
หรือทรัพย์สินของบุคคลโดยตรง อาทิ การลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ฆาตกรรม ท าร้ายร่างกาย ข่มขืน  
ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น 

(2) การใช้ประโยชน์ (Exploitation) เป็นพฤติกรรมที่เอาเปรียบหรือ 
ตักตวงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน อาทิ การกักตุนสินค้า การยักยอกเงินบริจาค การใช้แรงงาน เป็นต้น 

(3) การต่อต้านหรือไม่เชื่อฟัง (Defiance) เป็นพฤติกรรมที่ต่อต้านหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของสังคม อาทิ ละเมิดเคอร์ฟิว การท าลายทรัพย์สิน การประท้วงหรือ
เดินขบวน เป็นต้น 
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(4) การเอาเปรียบ (Plunder) เป็นพฤติกรรมที่ตักตวงหรือแสวงหา
ผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ค านึงถึงบุคคลอื่น อาทิ การประกอบธุรกิจที่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(5) การประพฤติเสื่อมเสียศีลธรรม (Decadence) เป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเสื่อมเสียทางศีลธรรมหรือจรรณยาบรรณ อาทิ การทรมานสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์
ลักษณะเป็นกลุ่ม การท าให้บุคคลอับอายหรือขายหน้า เป็นต้น 

(6) การยอมให้บุคคลอื่นมาข่มเหง (Submission) เป็นพฤติกรรมที่
ยอมเชื่อฟั งหรือท าตามผู้อื่ นทุกประการ อ าทิ  การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ กระท าความผิด  
หรือการยอมรับหรือไม่กล้าขัดขวางเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น 

 
2.2.2 อาชญากรรม 

 
2.2.2.1 ความหมายของอาชญากรรม 

การให้นิยามค าว่าอาชญากรรม (Crime) มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน 
ค าว่า Crimen หรือ Cirminis ความหมายดั้งเดิม หมายถึง การตัดสิน ค าพิพากษา การจับกุมหรือ 
การลงโทษ ต่อมาความหมายเปลี่ยนแปลงไปเป็น ความผิด หรือการร้องทุกข์จากความผิด  
ทั้งนี้ รากฐานของการนิยามว่าสิ่งใดเป็นอาชญากรรมนั้นมาจากหลักการทางศาสนา โดยสิ่งใดที่ขัดต่อ
ความเชื่อศาสนาจะถูกก าหนดว่าเป็นบาป (Sin) ต้องถูกลงโทษ ต่อมาเมื่อระบบการปกครองด้วย
ศาสนาเสื่อมลงและถูกแทนที่ด้วยระบบกษัตริย์ สิ่งที่เป็นอาชญากรรมจึงถูกเปลี่ยนแปลงให้ครอบคลุม
มาถึงเป็นการกระท าผิดต่อกษัตริย์ด้วย (Reid, 1997; ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2553: 2-3) 

ค าว่า อาชญากรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
(2542: 1361) มาจากค าว่า อาชญา หมายถึง อ านาจ หรือโทษที่มักใช้ส าหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือ
เจ้านาย สมาสกับค าว่า กรรม หมายถึง การกระท า รวมกันหมายถึง การกระท าความผิดทางอาญา 

ทั้งนี้ พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่า 
อาชญากรรม ใกล้เคียงกันโดยหมายถึง สิ่งที่ ตั้งใจฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดข้อห้ามที่ก าหนดไว้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา กฎเกณฑ์ระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม (Jeffery, 1990: 6-7; Traub 
and Little, 1999; Siegel, 1998; Sutherland and Cressey, 1987; จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 67; 
ปกรณ์ มโนปกรณ์, 2553 : 16; พรชัย ขันตี 2558: 33) รวมถึงการกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อคนอื่น ๆ ในสังคม เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นปัญหา 
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ของสังคม เนื่องจากการกระท าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปกติสุขหรือความสงบเรียบร้อย  
ของคนในสังคมโดยรวม (อัณณพ ชูบ ารุง และ อุนิษา เลิศโตรกุล, 2555; เสกสัณ เครือค า 2558: 1-7)  

อย่างไรก็ดี การนิยามความหมายของอาชญากรรมนั้น ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านให้ความเห็นว่าไม่สามารถก าหนดได้จากลักษณะความเสียหายที่มีผลต่อสังคมหรือลักษณะ
การกระท าผิดได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีขอบเขตความยืดหยุ่นของสังคมที่จะอดทนได้กับการกระท านั้น 
รวมทั้งยังมีระดับของอายุผู้กระท าผิด และปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551 : 
66-67; ปกรณ์ มโนปกรณ์, 2553: 36-37) และการนิยามค าว่าอาชญากรรมนั้นหากมองโดยศาสตร์
เพียงด้านเดียวจะมีการนิยามที่แตกต่างกันออกไป (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 78) อาทิ Quinney  
(1970) ได้กล่าวว่าอาชญากรรมในทางรัฐศาสตร์นั้น เป็นค าจ ากัดความหนึ่งที่ เป็นเครื่องมือ 
ของผู้มีอ านาจทางการเมืองในสังคมเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเองหรือใช้ในการท าลายฝั่งตรงข้าม 

อย่างไรก็ตาม การตัดสินว่าลักษณะหรือพฤติกรรมใดเป็นอาชญากรรม
ในแต่ละสังคมย่อมมีความคล้าย ในส่วนของอาชญากรรมที่มีความผิดในตัวเอง (Mala in se) อาทิ  
การท าร้ายร่างกายผู้อื่นหรือการลักขโมย เป็นต้น แต่อาชญากรรมที่ไม่ได้มีความผิดในตัวเองหรือ  
เป็นความผิดที่ ถูกก าหนดขึ้น (Mala Prohibita) เป็นพฤติกรรมไม่พึ งประสงค์  (Unpleasant 
Behavior) จากการกระท าหรือแสดงออกของบุคคลที่ขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบ บรรทัดฐาน และ
ความต้องการของสังคม รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท าในช่วงเวลานั้น ๆ หรือการผิดกาลเทศะ 
สังคมจะก าหนดความผิดในลักษณะพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงนี้ให้มีความผิดโดยกฎหมายด้วย
แต่จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551 : 67) คือ การมีกฎหมาย
รับรองว่าพฤติกรรมหรือการกระท าเหล่านั้นมีความผิด รวมทั้งกฎหมายที่จะใช้รองรับหรือลงโทษผู้ที่มี
พฤติกรรมเหล่านั้นด้วย (Siegel, 1998; ปกรณ์ มโนปกรณ์, 2553: 17; พรชัย ขันตี 2558: 33) 
เช่นเดียวกับอาชญากรรมที่มีความผิดในตัวเอง 

ดังนั้น จากรากฐานและการให้ความหมายตามที่ได้กล่าวมานั้นค าว่า 
อาชญากรรม จึงหมายถึง การกระท าของบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่น หรือเป็นภัยอันตรายต่อสังคม โดยการกระท าดังกล่าว 
เป็นการกระท าที่ละเมิดและมีโทษบัญญัติไว้ตามกฎหมายอาญา 
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2.2.2.2 การแบ่งประเภทของอาชญากรรม 
เมื่อพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  พบว่า  

การก่ออาชญากรรมสามารถน ามาจัดเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มได้หลายประเภท โดยเกณฑ์การแบ่ง
ประเภทของอาชญากรรมที่นักวิชาการจ าแนกนั้น อาจใช้การจ าแนกตามความรุนแรงของการกระท าผิด 
การรับรู้ของสังคม ศีลธรรม และอื่น ๆ ซึ่งการแบ่งประเภทต่าง ๆ นั้นใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน อาทิ 
การเก็บข้อมูลแยกประเภทเพื่อใช้เป็นสถิติในการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลที่ท าให้ทราบถึง
สถานการณ์ของอาชญากรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ 
และการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์อย่างอื่น (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2558: 173-179) เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้แบ่งประเภทของ
อาชญากรรมหลายประเภท อาทิ การแบ่งประเภทอาชญากรรมโดยอาศัยการแบ่งตามระดับความผิด
ที่กระท า แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) อาชญากรรมที่มีความผิดร้ายแรงหรืออุกฉกรรจ์ (Very Serious 
Offenses/ Felony-felon) อาทิ ฆาตกรรม ปล้นฆ่า ฆ่าข่มขืน หรือการกระท าผิดที่มีโทษจ าคุก 
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือประหารชีวิต เป็นต้น และ (2) ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือความผิดลหุโทษ  
(Summary Offenses/ Misdemeanor-misdemeanant) อาทิ การฝ่าฝืนกฎระเบียพระราชบัญญัติ 
หรือเทศบัญญัติต่าง ๆ เมาสุรา อาละวาด หรือการกระท าผิดที่มีโทษสถานเบา อาทิ การจ าคุกระยะสั้น 
ปรับหรือรอลงอาญา และการคุมประพฤติ เป็นต้น (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 86-88; เสกสัณ เครือค า, 
2559: 15-16; เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2558: 178) 

อย่างไรก็ดี ในการแบ่งอาชญากรรมโดยใช้เกณฑ์อื่นน ามาตัดสินนั้น  
ยังมีการใช้การเกณฑ์ด้วย อาทิ การแบ่งอาชญากรรมตามการรับรู้ของสาธารณชนและนิยาม  
ตามกฎหมาย หรือการแบ่งตามศีลธรรม สามารถแบ่งอาชญากรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ ความผิดที่มี
ความชั่วร้ายในตนเอง (Mala In Se) หรืออาชญากรรมที่สมาชิกในสังคมเห็นพ้องกันว่าเป็นความผิด 
และความผิดตามที่กฎหมายก าหนดว่าเป็นความผิด (Mala Prohibita) เป็นความผิดที่ไม่ได้มีความผิด
ในตนเอง แต่มีกฎเกณฑ์ที่สังคมหรือผู้ปกครองตั้งขึ้นมาเพ่ือใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม 
(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551: 88-91; เสกสัณ เครือค า, 2559: 17) ตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว 

การศึกษาด้านพฤติกรรมเบี่ ยงเบนและอาชญากรรมเป็นสิ่ งที่ มี 
ความเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่ง ซึ่งพบว่า อาชญากรรมบางประเภทอาจไม่ใช่พฤติกรรมเบี่ยงเบนและ  
หลายพฤติกรรมเบี่ยงเบนอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายหรือไม่ได้เป็นอาชญากรรมเช่นกัน อาทิ การขาย  
ยาเสพติดบางสังคมไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน ประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีการใช้ยาเสพติด 
และมากกว่าครึ่งของเด็กมัธยมเคยใช้ยาเสพติดก่อนจบการศึกษา ท าให้พฤติกรรมอาชญากรรม
ดังกล่าวไม่นับว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Siegel, 2013: 6-7) โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
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ผู้ต้องขังที่ก่ออาชญากรรมหรืออาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีลักษณะของการก่ออาชญากรรม  
ซึ่งผิดกฎหมายเท่านั้น 

 
2.2.3 ทฤษฎีการตีตราจากสังคม (Social Labeling Theory) 

ทฤษฎีตีตรา มีชื่อเรียกกันไปหลายชื่อตามแต่ที่นักอาชญาวิทยาก าหนด บางครั้ง
จะพบในชื่อที่แตกต่างกันไป อาทิ ทฤษฎีปฏิกิริยาโต้ตอบทางสังคม (Social Reaction Theory) 
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมเบี่ ยงเบน ( Interactionist Theory of Deviance) และการ
ปฏิสัมพันธ์โดยสัญญาลักษณ์ (Symbolic Interactionism or Interactionist Social Psychology) 
เป็นต้น ซึ่งแนวคิดของนักทฤษฎีตีตรามีแนวทางการศึกษาและให้ความเห็นในทิศทางเดียวกัน อาทิ 
Tannenbaum (1938)  ไ ด้ เส น อ ค ว า ม คิ ด ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ  Crime and The Community  
ผ่านกรณีศึกษาอิทธิพลของการถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรที่มีต่อจิตใจและทัศนคติของเยาวชน 
ที่ถูกด าเนินคดีอาญาว่า ผลกระทบหรืออิทธิพลของการถูกด าเนินคดีโดยกระบวนการยุติธรรม 
ที่มีต่อเยาวชนผู้ถูกจับกุมว่าเป็นการสร้างโลกหรือประสบการณ์อันเลวร้ายให้แก่เด็กที่ถูกจับกุม และ
น าไปสู่การพัฒนาการก าหนดว่าตนเองเป็นคนเลว จากการผ่านขั้นตอนการถูกด าเนินคดีและปฏิกิริยา
โต้ตอบของคนในสังคม โดยไม่สามารถกลับสู่สังคมได้ตามเดิม แนวคิดดังกล่าวเสนอให้เห็นว่าอิทธิพล
ของสังคมส่งผลให้บุคคลกลายเป็นอาชญากร โดยผ่านกระบวนการกระตุ้น หรือเร่งเร้าให้บุคคล  
เปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ถูกประณาม โดยเน้นย้ าว่ากระบวนการสร้างพฤติกรรมอาชญากรรมถาวร
เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมของรัฐ แต่การมองบุคคลหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะแตกต่างกัน
ออกไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการที่ท าให้บุคคลกลายเป็นอาชญากร คือ กระบวน 
การกล่าวหา การให้นิยาม การตอกย้ า และการท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นอาชญากร ซึ่งบุคคล
จะถูกจัดกลุ่มในสังคมใหม่  และจะถูกแยกออกจากสังคมมีการรวมตัวกันเพื่อหลบหนีหรือ 
รักษาความปลอดภัยเป็นกลุ่มใหม่หรือน าไปสู่การเป็นอาชญากรอาชีพ 

ค าอธิบายข้างต้นสอดคล้องกับ Lemert (1951) ที่ ได้กล่าวถึงการตีตรา 
ในหนังสือ Social Pathology ว่าการตีตรา คือ กระบวนการตอบโต้ทางสังคมทั้งอย่างไม่เป็นทางการ
และเป็นทางการ (กระบวนการยุติธรรม) จะท าให้บุคคลพัฒนาพฤติกรรมเบี่ยงเบนดั้งเดิม (Primary 
Deviance) และท าให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่อเนื่องหรือถาวร (Secondary Deviance) จนไม่อาจ
แก้ไขได้ (Hagan, 2013: 186) เนื่องจากบุคคลจะพัฒนาความรู้สึกหรือรับรู้จากกระบวนการต่อต้าน
หรือการควบคุมทางสังคมว่าตนเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือมีการก าหนดตนเองว่า 
เป็นอาชญากร (Criminal Self-image) จากการตีตราทางสังคม และกระบวนการปฏิสัมพันธ์เช่นนี้เอง
ท าให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนดั้งเดิมบ่อยครั้งมากขึ้น จนในที่สุดจะเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน



24 
 

 
 

ถาวรและไม่อาจแก้ไขได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวหรือการตอบโต้ของบุคคลต่อปฏิกิริยาการถูกปิดกั้น
จากสังคม ท าให้บุคคลที่ มีพฤติกรรมเช่นเดียวกันต้องไปรวมกลุ่มอยู่ด้ วยกัน เกิดกระบวน 
การปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตนเอง (Self-concept) และเปลี่ยนแปลงการมีส่วน
ร่วมต่อสังคม (Social Participation) ที่เป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้ผู้เบี่ยงเบนไม่สามารถกลับสู่
สังคมได ้

เช่นเดียวกับ John Kitsues (1962) ได้กล่าวถึงการตีตราว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการก าหนดพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากสังคม ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ การแปล การก าหนด  
และการปฏิบัติ (Interpretation, Definition and Treatment) ขั้นตอนแรกเป็นการแปลความหมาย
ว่าพฤติกรรมใดที่สังคมจะก าหนดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสังคม หลังจากที่แปลความหมาย
แล้วจะท าการจัดหมวดหมู่พฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวว่าอยู่ในกลุ่มหรือหมวดหมู่ใด โดยขั้นตอนที่สอง
สังคมจะก าหนดว่าบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือมีแนวโน้มว่าจะเบี่ยงเบนในอนาคต (โดยพิจารณา
จากอดีตของบุคคลนั้น) เมื่อมาถึงขั้นตอนที่สามเป็นกระบวนการของการตีตรา จะเป็นขั้นตอนที่
ประชาชนในสังคมจะปฏิบัติต่อบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ในทางไม่ยอมรับหรือปฏิเสธจะให้บุคคล
เข้าร่วมสังคม ซึ่งอาจแสดงออกทางวาจาหรือกิริยา 

ทั้งนี้ แนวคิดทฤษฎีตีตราได้รับความสนใจอย่างมากจากวงการนักวิชาการอีกครั้ง
จาก Becker (1963) ที่อธิบายเรื่องของการตีตราในบทความ Outsiders และ The Other Side  
ถึงกระบวนการสร้างรูปแบบ พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรม ขึ้นจากประสบการณ์ที่ถูกจับกุม
และถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยการที่บุคคลจะเข้ามาอยู่ในขั้นตอนนี้
ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นในสังคมกระท ากับเขา ทั้งนี้ การจับกุมของรัฐและการประณามจากสังคมจะมีผล
อย่างยิ่งในภายหลังต่อการที่บุคคลจะกลับเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม และการสร้างความรู้สึกหรือ  
ความส านึกว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับพฤติการณ์
สภาพแวดล้อม (Circumstances) ด้วย และได้นิยามความหมายของบุคคลที่ถูกตีตราทางสังคมว่า 
เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอาชีพหรือถาวร (Career Deviance) โดยการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นจาก
สังคมก าหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนขึ้นและน ามาตีตราคนในสังคมมีลักษณะ
ขั้นตอน 3 คือ การก าหนดหลักเกณฑ์ การน าหลักเกณฑ์ไปใช้ และการตีตราบุคคลให้กลายเป็น 
คนนอกสังคม โดยบุคคลที่สามารถก าหนดเกณฑ์ขึ้นมาบังคับใช้ในสังคมได้ Becker เรียกกลุ่มคนนี้ว่า 
“บุคคลที่กุมอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์” หรือ “นักจัดการความดี” (Moral Entrepreneurs) 
ทั้งนี้ ผลจากการตีตรามีความส าคัญมากกว่าผลจากการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของบุคคลนั้น และปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้เกิดการตีตราที่แตกต่างกัน  

โดย Becker ได้แบ่งระดับความรุนแรงของการตีตราออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
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(1) ระดับครอบครัว เป็นการตีตราที่มาจากครอบครัวโดยเฉพาะ
ครอบครัวที่ไม่อบอุ่น ที่มักจะตีตราเด็กในครอบครัว เช่น กรณีที่พ่อแม่โมโหและต าหนิลูกว่าเป็น  
“เด็กขี้ขโมย” และเรียกตอกย้ าซ้ า ๆ เวลาทะเลาะกันหรืออาจจะหยิกยกเรื่องนี้มีพูดเฉย ๆ ทั้งที่ 
เด็กขโมยของด้วยความไม่รู้ คือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะอายุยังน้อย แต่ถูกตีตราซ้ า ๆ จนกลายเป็น  
ปมด้อยติดตัว เป็นระดับความรุนแรงของการตีตราน้อยที่สุด 

(2) ระดับสังคม เป็นการตีตราจากสังคมชุมชนที่อยู่อาศัยหรือสังคม
โดยรอบ อาทิ เพื่อน โรงเรียน และคนรอบข้าง อาทิ ข่าวของเด็กที่ถูกกล่าวว่าขโมยของได้แพร่ออกไป
ในชุมชน ท าให้เด็กคนอื่น ๆ มาล้อเลียน หรือผู้ปกครองของของเด็กคนอื่นจะพูดถึงและห้ามไม่ให้ลูก
ของตนยุ่งเกี่ยวกับเด็กที่ เป็นข่าว ยิ่งเป็นการผลักดันไม่ให้เด็กคนนั้นไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย  
เป็นระดับความรุนแรงของการตีตราปานกลาง และอาจเป็นการผลักดันให้เด็กที่ถูกกีดกันออกจาก
สังคมไปคบกับเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ดี  

(3) ระดับกฎหมาย เป็นการตีตราอย่างเป็นทางการโดยรัฐ เนื่องจาก
เด็กที่ถูกตีตราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถูกกีดกันจากสังคม จึงต้องไปอยู่รวมกลุ่มกับคนที่ถูกกีดกันเช่นเดียวกัน
ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรม อาทิ การลักทรัพย์ วิ่งราว เมื่อก่ออาชญากรรมและ  
ถูกจับได้จึงถูกตีตราอย่างเป็นทางการจากสังคม โดยกระบวนการลงโทษทางกฎหมายจากรัฐและ
บันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นทางการ เป็นระดับความรุนแรงของการตีตราที่รุนแรงที่สุด 

สอดคล้องกับ Goffman (1963) ที่กล่าวถึง การประทับตรามลทินหรือ 
การตีตราว่าเป็นปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งของสังคมที่กระท าต่อบุคคลหนึ่ง ซึ่งการตีตราบาปให้กั บ
บุ คคลเป็ นปรากฏการณ์ ที่ มี ความซับซ้ อน  (A Complex Social Phenomena) ต้ องอาศั ย 
การปฏิสัมพันธ์กันโดยหลักเหตุผล (Attribute) และภาพการเหมารวม (Stereotype) ให้กับบุคคลที่มี
ลักษณะบางประการที่สังคมไม่ต้องการหรือมีลักษณะเชิงลบ ส่งผลให้บุคคลที่ถูกตีตราจากสังคม  
เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกรังเกียจ และไม่เป็นที่ต้องการของสังคมจากการถูกตีตรา อีกทั้งการที่
บุคคลถูกตีตรายังอาจเกิดการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเองเป็นไปตามที่สังคมก าหนด โดยจาก
การศึกษาพบว่า เด็ก ๆ ที่ถูกตีตรา (labelled) มักจะมีความรู้สึกแปลกแยก อับอาย และอึดอัดใจที่จะ
อยู่กับเด็กปรกติ นอกจากนี้ยังพบว่าเด็ก ๆ ที่ถูกตีตราส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกสบายใจและปลอดภัยที่จะ
จับกลุ่มกับเด็กที่ถูกตีตราเหมือนกันเพราะไม่รู้สึกแปลกแยก (Bernberg, 2006)  

แนวคิดการตีตราของ Goffman ยังได้อธิบายถึงความเชื่อมโยงของระบบสังคม
ที่จัดประเภทของคนและลักษณะที่เป็นปกติหรือธรรมชาติ ท าให้ผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นเกิดความคาดหวัง
จนยึดถือกลายเป็นกรอบธรรมเนียมปฏิบัติหรืออัตลักษณ์ของสังคม (Social Identity) และรับรู้ว่าสิ่งใด
ที่เป็นปกติ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์กันของสังคมมนุษย์จะไม่ได้ให้ความส าคัญและใส่ใจหากไม่มีสิ่งผิดปกติ
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เกิดขึ้น (ทวี เชื้อสุวรรณและคณะ, 2549 : 23-24) จนกระทั่งเมื่อสังคมรับรู้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นและ 
ทราบว่ามีผลกระทบอย่างไร สังคมจึงจะตัดสินใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ต้องคุ้นชินหรือ  
สิ่งแปลกปลอมที่ต้องถูกก าจัด หากเป็นกรณีที่สังคมเกิดความไม่คุ้นชินและตัดสินว่าสิ่งที่สังคม 
เผชิญอยู่เป็นสิ่งที่สังคมไม่ต้องการ แตกต่าง แปลกแยกไปจากคนอื่น มีมลทินหรือเกิดความรู้สึกว่า  
ไม่ควรเกิดขึ้น ลักษณะเช่นนี้จะถูกเรียกว่า “ตราบาป” ซึ่งมีลักษณะมาจากความแปลกแยก  
ความแตกต่างกันระหว่างอัตลักษณะทางสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ในการให้ความหมาย
ของตราบาปในแต่ละสังคมอาจมีความแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมนั้น ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สังคม
มนุษย์จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้  Goffman (1963) ได้จ าแนกประเภทที่ เป็นสาเหตุของตราบาปหรือ
ประทับตรามลทินไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) ตราบาปหรือประทับตรามลทินที่ เกิดจากความอัปลักษณ์  
การผิดรูปร่างของอวัยวะและร่างกาย เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง  
ตุ่มหนอง มีกลิ่นเหม็น 

(2) ตราบาปหรือประทับตรามลทินแปดเปื้อน เป็นคุณลักษณะที่เกิด
จากพฤติกรรมของบุคคลที่สั งคมต าหนิหรืออาจเรียกว่าเป็นการละเมิดเส้นแบ่งทางสังคม  
ซึ่งแต่ละสังคมมีเส้นแบ่งทางสังคมที่แตกต่างกันก ากับอยู่ว่าสิ่งใดที่ท าได้ และสิ่งใดที่ไม่อาจละเมิดได้ 
หากบุคคลใดมีลักษณะก่ ากึ่งหรือก้าวล่วงเส้นแบ่งทางสังคมนี้  มักจะถูกมองว่าไม่ปกติ อาทิ  
กลุ่มรักร่วมเพศ กระท าผิดหลักศาสนาหรือศีลธรรม รวมถึงผู้ที่ เคยมีประวัติต่าง ๆ อาทิ ผู้ที่มี 
ความผิดปกติทางจิต ผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวช ผู้ติดยาเสพติด ผู้ต้องโทษจ าคุก และคนที่  
ตกงานเป็นระยะเวลานาน 

(3) ตราบาปหรือประทับตรามลทินอันเนื่องมาจากการเป็นชนเผ่า  
เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา ที่บางครั้งบุคคลอยู่ในสังคมเป็นชนกลุ่มน้อยหรือสังคมที่เหยียดหรือ 
ไม่ยอมรับความแตกต่างเหล่านี้ และมองว่าบุคคลเหล่านี้แตกต่างจากตนเอง ซึ่งตราบาปนี้มัก  
สร้างภาพตายตัวให้กับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างและยังสามารถส่งต่อไปยังสมาชิกคนอื่น  
ในครอบครัวได้ด้วย อาทิ แรงงานต่างด้าวมักจะถูกสร้างภาพว่าเป็นพาหะของโรคระบาดหรือชาวเขา
เป็นพวกชอบดูดฝิ่น ตัดไม้ท าลายป่า ทั้งที่ความเป็นจริงชาวเขามีหลายเผ่า และบางเผ่าดูแลอนุรักษ์
ต้นน้ าเป็นอย่างด ี

Erikson (1966) ได้น าเสนอในลักษณะเดียวกันว่าการตีตรา เป็นกระบวนการ
ทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่สังคมมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยวิธีทางของสังคม 
อาทิ  การด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม การไล่ออกจากกลุ่ม การไม่ยอมรับ เป็นต้น  
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โดย Erikson ยังได้น าเสนออีกว่ากระบวนการนี้ยังเป็นเส้นของการแบ่งแยกทางจริยธรรมของสังคมที่
จะช่วยให้สังคมเข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้บุคคลที่เหลือในสังคมทราบว่าพฤติกรรมใดควรปฏิบัติหรือละเว้น  
และการตีตรายังเป็นกระบวนการที่สังคมจะตรวจสอบพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้วย โดยปัจจัยที่จะส่งผล
ต่อกระบวนการตีตราจากสังคมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล  
แต่จะขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคม คือ ต าแหน่ง (Position) ในสังคมหรือในฐานะการเรียงล าดับ 
ทางสังคม (Social Rank) ซึ่งจะก าหนดคนในต าแหน่งต่าง ๆ  โดยอาศัยบรรทัดฐานของสังคม 
ในการอธิบายแต่ละสถานภาพหรือบทบาททางสังคม รวมถึงสิทธิและหน้าที่ด้วย ซึ่งสถานภาพและ
บทบาททางสังคมเหล่านี้จะท าให้สมาชิกในสังคมจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอย่างไร  
(พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2534: 123) ซึ่งสิ่งที่สังคมมักพิจารณาสถานภาพทางสังคมของบุคคลที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน อาทิ บุคลิก ชาติตระกูล และประวัติอาชญากร รวมทั้งความส านึกผิดของผู้ที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็นส าคัญในการตีตรา  

อย่างไรก็ดี กระบวนการตีตราทางสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน (Erikson, 
1962: 311 อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 2558: 281; Rubington and Weinberg, 1981: 5-6 อ้างถึงใน 
จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 235-237; Matsueda and Anderson, 1992) ได้แก่  

(1) การให้ความหมาย เป็นขั้นตอนการตัดสินใจโดยสังคมหรือชุมชนใน
การตอบโต้ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้ก่ออาชญากรรม เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะก าหนดว่าบุคคลใด 
ไม่ใช่บุคลที่มีต าแหน่งอยู่ในสังคมอย่างปกติหรือเป็นบุคคลที่ผิดไปจากบุคคลอื่นในสังคม 

(2) การก าหนดพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง เป็นขั้นตอนในการด าเนิน
กับผู้กระท าผิด เป็นขั้นตอนการประกาศอย่างเป็นทางการว่าบุคคลมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 
ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมหรือเป็นผู้ที่มีความผิดปกต ิ

(3) การปฏิบัติ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่สังคมได้ก าหนดบทบาทใหม่
ให้แก่ผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผู้ก่ออาชญากรรมจะถูกกระบวนการทางสังคม 
ตีตราว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดหรือวิกลจริต เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้ที่ถูกตีตราไม่สามารถกลับมามีต าแหน่ง
หรือบทบาทเหมือนเดิมในสังคมได้โดยง่าย สอดคล้องกับกระบวนการทางสังคมของนักทฤษฎีตีตรา 
ท่านอื่นซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมใหม่ของบุคคล 

Braithwaite (1989) ได้กล่าวถึงการตีตราเป็น “ความแตกต่างท าให้เกิด 
ความอับอายสะสม” โดยกล่าวว่า ความความอายเป็นเหมือนดาบสองคม ที่อาจจะท าให้ผู้ที่ถูกตีตรา
เกิดความละอายจนไม่กล้ากระท าผิดอีกหรืออาจจะท าให้ผู้ที่กระท าผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร 
ซึ่งอาจน าไปสู่อาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีพฤติกรรมอาชญากรรมมักจะถูกสงคมดูถูก 
เหยียดหยาม และสร้างวัฒนธรรมย่อยอื่น ๆ ที่ท าให้ผู้ที่ก่ออาชญากรรมเกิดความอับอายมากยิ่งขึ้น 
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จนกระทั่งหลบหนีออกจากสังคม โดยการท าเกิดความรู้สึกอับอายนี้จะช่วยป้องกันการทุจริต 
ในการด าเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้ที่อยู่ในองค์การมักจะรู้สึกอับอาย
จากการกระท าที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งจากหลักศีลธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และวัฒนธรรมย่อยขององค์การที่ตอบโต้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด นอกจากนี้ ความอับอาย
ขายหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎไม่ว่าจะเป็นการตีตรา หรือกล่าวย้ าการกระท าอดีต มีอิทธิพลส าคัญต่อ 
การแสดงออกต่อไปของผู้ที่ถูกกระท าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป โดยทั้งผู้ตีตราและผู้ที่ถูกตีตรานั้นยอมรับ
ในเรื่องการตีตรานี้ร่วมกัน เนื่องจากแต่เดิมความเชื่อเรื่องการก่ออาชญากรรมในอดีตเชื่อว่า 
ความชั่วร้ายนั้นมาจากปีศาจ การที่บุคคลกระท าความผิดย่อมมาจากเจตจ านงของปีศาจเช่นกัน 
ดังนั้น การที่สังคมตีตราผู้กระท าผิดจึงเป็นเรื่องที่สมควรแล้ว 

กระบวนการของการตีตรานี้จะก าหนดว่าอะไรที่ควรท าหรือไม่ ควรท า  
หากบุคคลกระท าการฝ่าฝืนในขั้นแรกจะถูกตีตราโดยสังคม และในขั้นที่สองจะถูกท าให้เกิด  
ความอับอาย จากการกล่าวย้ าซึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความอับอายและไม่สามารถลืมความผิดพลาดได้ 
แต่ในบางครั้งกระบวนการตีตราผู้กระท าผิดอาจไม่เกิดขึ้น เพราะการที่สังคมจะตีตราผู้เบี่ย งเบน
หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะส่วนบุคคลของผู้กระท าผิดเป็นส าคัญ ท าให้ในบางครั้งการที่บุคคลกระท าผิด
จึงไม่ได้ถูกนิยามว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือเป็นผู้กระท าผิด ในทางกลับกันสังคมยังยกเว้นหรือ
อนุญาตให้บุคคลบางกลุ่มแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นนั้นได ้

จากการศึกษาแนวคิดของนักทฤษฎีตีตราอาจกล่าวได้ว่า การตีตรา คือ 
กระบวนการหรือปฏิกิริยาตอบโต้ของสังคมหรือชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ต่อผู้ที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นแรกหรือดั้งเดิม โดยแสดงออกมาในเชิงลบทั้งทางกิริยา ท่าทาง และค าพูด 
รวมถึงปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมด้วยในสังคม น าไปสู่การเปลี่ยนหรือก าหนดสถานะในสังคมให้กลายเป็น 
ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือผู้ก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่  
ถูกลงโทษด้วยกระบวนการที่เป็นทางการหรือกระบวนการยุติธรรมเป็นการประกาศสถานะเชิงลบใหม่
แก่บุคคลนั้นให้สังคมรับทราบยิ่งส่งผลท าให้ผู้ที่ถูกก าหนดสถานะดังกล่าวไม่สามารถอยู่ในสังคม 
ได้อย่างปกติ (พรชัย ขันตี, 2558: 275-282) และเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นอาชญากรตามที่สังคม
ก าหนดในที่สุด 

อย่างไรก็ดี การตีตราจากสังคมนั้นสามารถจ าแนกลักษณะการแสดงออกได้  
2 ประการคือ 1) อวัจนภาษาหรือการแสดงทางร่างกาย ท่าทาง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ค าพูด
โดยตรง อาทิ มองด้วยสายตาดูถูก ดูหมิ่น หลบเลี่ยง ไม่สนทนาด้วย กีดกันและแสดงท่าทางหรือ
ปฏิบัติแตกต่างจากผู้อื่นในสังคม เป็นต้น และ 2) วัจนภาษาหรือการแสดงออกมาให้เห็นจากค าพูด
โดยตรง อาทิ ด่าว่า ต าหนิ ดูถูก ถากถาง ประณามหยามเหยียด ท าให้อับอาย และตอกย้ า เป็นต้น 
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จึงอาจสรุปได้ว่า การตีตราจากสังคม (Social Labeling) อาจเป็นกระบวนการ
ใน 3 ลักษณะ คือ 1) การให้ความหมาย ทัศนคติ และมุมมองจากคนในสังคมต่อผู้ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนจากสังคมหรือผู้ก่ออาชญากรรม 2) การก าหนดพฤติกรรมของผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจาก
สังคมหรือผู้ก่ออาชญากรรมตามความหมายที่สังคมก าหนดให้  และ 3) การแสดงออกต่อผู้ที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากสังคมหรือผู้ก่ออาชญากรรมทั้งในรูปแบบของอวัจนภาษาหรือการแสดงทาง
ร่างกาย ท่าทาง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ค าพูดโดยตรง และวัจนภาษาหรือการแสดงออกมาให้เห็น
จากค าพูดโดยตรง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 1) ตราบาปหรือประทับตรามลทินที่เกิดจากความอัปลักษณ์  
2) ตราบาปหรือประทับตรามลทินแปดเปื้อน 3) ตราบาปหรือประทับตรามลทินอันเนื่องมาจาก  
การเป็นชนเผ่า เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาตราบาป
หรือประทับตรามลทินแปดเปื้อน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ละเมิดต่อเส้นแบ่งของสังคมหรือกฎหมาย อีกนัยยะหนึ่ง 
คือ กลุ่มผู้ที่กระท าผิดที่ถูกตัดสินจ าคุกหรือเป็นผู้ต้องขังเท่านั้น 

 
2.2.4 การตีตราตนเอง (Self-labeling) 

แนวคิดทฤษฎีตีตรานอกจากอธิบายถึงสาเหตุของการก่ออาชญากรรมที่เกิดการ
โต้ตอบของสังคมแล้ว ยังกล่าวถึงพฤติกรรมต่อเนื่องหลังจากนั้น เรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร 
(Secondary Deviance) โดยพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการจับกุมหรือผ่านการลงโทษจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ (Lemert, 1967 อ้างถึงใน เสกสัณ เครือค า, 2558: 123) ที่จะเข้ามากระตุ้นหรือตอกย้ า
พฤติกรรมเบี่ยงเบนครั้งแรก (Primary Deviance) ของบุคคล ส่งผลให้ทางเลือกของผู้บุคคลที่ถูกตีตรา 
(Alternative Behavior) มีน้อยลง เนื่องจากถูกกีดกันหรือขับไล่ออกจากสังคม ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้แสดง
พฤติกรรมอาชญากรรมออกมา จนบุคคลที่ถูกตีตราเกิดการรับรู้และประเมินตนเองว่าตนเองนั้นมี
ความเป็นอาชญากรตามที่สังคมภายนอกก าหนด ส่งผลให้บุคคลก าหนดตนเองว่าเป็นอาชญากร  
หรือเกิดการก าหนดตนเองว่า ตนเองเป็นบุคคลที่ไม่สามารถมีสถานะอยู่ในสังคมอย่างปกติเหมือน
บุคคลอื่นในสังคมได้ และบางคนอาจก าหนดให้ตนเองกลายเป็นอาชญากร (Criminal Self-image) 
เหมือนที่สังคมก าหนด (Tannenbaum, 1938; Becker, 1963; Lemert, 1967 อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 
2558: 283-284; เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2558: 164-165) ท าให้คนเหล่านั้นมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ถาวรที่น าไปสู่การก่ออาชญากรรมที่รุนแรง และหลากหลายมากขึ้น จนไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรม
และกลับสู่สังคมได้ในที่สุด 

ดังนั้น นักทฤษฎีตีตราจึงได้อธิบายว่ากระบวนการรับรู้การประเมินตัวบุคคล  
ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในสังคม เป็นสาเหตุท าให้บุคคลเกิดส านึกหรือเข้าใจว่าตนเอง
เป็นอาชญากร และในที่สุดจะมีพฤติกรรมการก่ออาชญากรรมตามส านึกหรือความเข้าใจนั้น 
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(Tannenbaum, 1938; Lemert, 1951 อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 2558: 274) ซึ่งสามารถอธิบายได้ตาม 
ภาพที่ 2.1 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบของพฤติกรรมการก่ออาชญากรรมตามทฤษฎีตีตรา 
ที่มา:  ดัดแปลงมาจาก พรชัย ขันตี, 2558: 285 
 

จึงอาจสรุปได้ว่า การตีตราตนเอง (Self-labeling) อาจเป็นกระบวนการ 
ใน 3 ลักษณะคือ  

(1) การรับรู้ถึงความหมาย ทัศนคติ และมุมมองที่สังคมก าหนด 
ให้ตนเองในฐานะของผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากสังคม 

(2) การยอมรับความหมายหรือภาพลักษณ์ที่สังคมก าหนดให้ตนเอง 
ในฐานะของผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากสังคม 

(3) ก าหนดตนเองตามความหมายที่สังคมก าหนดในฐานะของ 
ผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากสังคม จนอาจน าไปสู่การแสดงออกหรือ 
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร (Secondary Deviance) หรือก่ออาชญากรรมซ้ า ซึ่งเป็นไปตามบทบาท
ใหม่ที่สังคมก าหนด 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้ก่ออาชญากรรมจะผ่านการลงโทษอย่างเป็นทางการจากรัฐแล้ว  
แต่ผลจากการลงโทษนั้นไม่ได้เป็นการประกาศว่าบุคคลเหล่านี้ได้ชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้นอย่างสาสม
กับความผิดจนเพียงพอแล้ว ในทางตรงกันข้ามผลจากการลงโทษกลับเป็นการประกาศให้สังคม
รับทราบอย่างเป็นระบบโดยทั่วกันว่า บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ก่ออาชญากรรมที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนใน
เชิงลบจนเกิดต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งผลจากการที่สังคมให้นิยามเชิงลบแก่ผู้ก่ออาชญากรรม
เช่นนี้ย่อมเป็นการท าให้ผู้ที่ถูกนิยามสูญเสียบทบาท สถานะ กระทั่งสิทธิความเท่าเทียมมนุษย์เฉกเช่น
คนอื ่นในสังคม อาทิ การถูกกีดกันสิทธิในการเข้าท างานบางอย่าง การถูกลดทอนศักดิ ์ศรีของ  
ความเป็นมนุษย์จากค าพูดและการกระท าของคนในสังคมที่มีทัศนคติเชิงลบโดยใช้การเหมารวม
ผู้กระท าผิดว่าเป็นอาชญากรที่ชั่วร้าย ซึ่งผู้ก่ออาชญากรรมนั้นอาจไม่ได้เป็นอาชญากรโดยสันดาน 

พฤติกรรม
เบี่ยงเบน
ดั้งเดมิ 

(Primary 
Deviance) 

กระบวนการ
ตีตรา 

(Labeling 
Process) 

การก าหนด
ตนเองเป็น
อาชญากร 
(Criminal 

Self-image) 

พฤติกรรม
เบี่ยงเบน

ถาวร 
(Secondary 
Deviance) 
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แต่ความผิดอาจเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ความประมาท ความไม่รู้ หรือแม้กระทั่งความอยุติธรรม
ของกระบวนการยุติธรรมเสียเอง อีกทั้งบุคคลเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับสถานะเชิงลบนี้ไปเป็นระยะ
เวลานานหรือตลอดชีวิต เป็นต้น จนอาจน าไปสู่การยอมรับสถานะดังกล่าว และตีตราตนเองใน
ลักษณะของผู้ที่แตกต่างจากคนอ่ืนในสังคม จากมุมมองและการยอมรับตนเองในลักษณะดังกล่าว 

 
2.2.5 ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมเบี่ยงเบน การตีตราทางสังคม และ

พฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร 
จากการทบทวนแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน การตีตราทางสังคม และพฤติกรรม

เบี่ยงเบนถาวร อาจสรุปได้ว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่ไม่ใช่การกระท าที่เป็นอาชญากรรม และพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เป็นอาชญากรรม โดยบุคคล
ที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมจะได้รับความสนใจ ทั้งนี้ การกระท าที่ดีกว่า
บรรทัดฐานของสังคม และสังคมยอมรับการกระท านั้นได้จะได้รับการตีตราเชิงบวกจากสังคม  
แต่การกระท าที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม และสั งคมไม่สามารถยอมรับกระท านั้นได้  
จนถูกลงโทษโดยรัฐจะได้รับการตีตราเชิงลบจากสังคม ซึ่งการตีตราเชิงลบด้วยวิธีการจ าคุกนี้เองที่จะ
ส่งผลให้เกิดกระบวนการทางสังคมที่หล่อหลอมทางสังคมอย่างรุนแรงท าให้ผู้ที่ถูกตีตราก าหนดและ
ยอมรับตนเองเป็นไปตามที่สังคมได้ให้ความหมาย จนน าไปสู่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปอย่างถาวร  
ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคคลที่ถูกตีตราไม่สามารถกลับสู่สังคมได้ และมีบางส่วนกลับไปก่ออาชญากรรมซ้ า
จากทางเลือกที่จ ากัด  

จากบทบาทใหม ่ที ่ส ังคมตอกย้ าว ่าเป ็นผู ้ที่ สามารถก่ออาชญากรรมได้ เสมอ 
กระบวนการดังกล่าวจะน าไปสู่การตีตราตนเองแบบถาวร คือ การก าหนดและยอมรับตนเองในตัวตน
ใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าที่แตกต่างหรือต่ ากว่าผู้อื่นในสังคม จนอาจถึงขั้นการก าหนดและยอมรับว่า
ตนเองไม่มีคุณค่าใด ๆ ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งในสังคมอีกต่อไป ดังภาพที่ 2.3 
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พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
(Deviant Behavior)  

 

การตีตราจากสังคม 
(Social Labeling) 

 

ไม่ใช่
อาชญากรรม 

อาชญากรรม 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร 
(Secondary Deviant Behavior)  

 
 
 

การตีตราตนเอง 
(Self-labeling) 

ก่ออาชญากรรม
ซ า้ 

การเบ่ียงเบน
ถาวร 
(ไม่ใช่

การตีตราจากสังคม 
อย่างเป็นทางการ 

(การลงโทษทางอาญา 5 ประการ) 
 
 

การลงโทษ

กระบวนการ 
กล่อมเกลาใน

เรือนจา้ 

การตีตราจากสังคม 
อย่างไม่เป็นทางการ 

ปฏิกิริยาตอบโต้ 
จากสังคม 

ภาพที่ 2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมเบี่ยงเบน การตีตราทางสังคม และพฤติกรรมเบีย่งเบนถาวร 
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2.3 การลงโทษโดยการจ าคุก (Imprisonment) 

 
จากแนวคิดของ Backer (1963) ได้แบ่ งระดับการตีตราตามความรุนแรงของการ 

ตีตรานั้น การตีตราในระดับกฎหมายนับเป็นการตีตราในระดับที่มีความรุนแรงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับการตีตราในระดับครอบครัวและระดับสังคม เนื่องจากการตีตราในระดับกฎหมายเป็นการตีตรา
บุคคลโดยมีกระบวนการลงโทษทางกฎหมายและถูกบันทึกพฤติกรรมที่ความผิดนั้นไว้อย่าง 
เป็นทางการ โดยในการที่บุคคลจะถูกตีตราจากสังคมอย่างเป็นทางการนั้น ต้องผ่านการปฏิสัมพันธ์ 
ที่สลับซับซ้อนสัมพันธ์กับสังคมส่วนหนึ่ง ในการก าหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน และ
น าความหมายเหล่านี้ไปใช้ โดยผู้ที่มีหน้าที่เหล่านี้ถูกเรียกว่า “บุคคลที่กุมอ านาจในการก าหนด
หลักเกณฑ์” หรือ “นักจัดการความดี” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ก าหนด สร้าง หรือบังคับใช้กฎหมาย 
กฎกติกาต่าง ๆ ที่มีอ านาจในการนิยามลักษณะพฤติกรรมหรือบุคคลใดว่ามีความเบี่ยงเบน ซึ่งปัจจุบัน
ผู้ที่ท าหน้าที่นี้ในสังคม คือ “รัฐ” การตีตราจากสังคมที่เป็นทางการจึง หมายถึง การลงโทษอย่างเป็น
ทางการโดยรัฐ  

ทั้ งนี้  ก ารตี ต ราจากรัฐที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรม เบี่ ย งเบนมากที่ สุ ด  ได้ แก่  
การลงโทษจ าคุก เนื่องจากเป็นการประจานให้สังคมรู้ทั่วกันว่าบุคคลนั้นได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงจน
ไม่สามารถให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ และคัดแยกบุคคลเหล่านั้นออกไปจากสังคม  
 

2.3.1 แนวคิดการลงโทษ หรือหลักทัณฑวิทยา (Penology) 
เมื่อศาลพิพากษาให้บุคคลใดได้รับการตัดสินให้เข้าสู่กระบวนการควบคุมตัวโดยใช้

เรือนจ า ซึ่งในการปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มนี้จะอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการลงโทษหรือ  
การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยทั่วไป หรือเรียกว่า ทฤษฎีทางด้านทัณฑวิทยา ซึ่งค าว่า “ทัณฑวิทยา”  
มาจากค าว่า “ทัณฑ” หมายถึง โทษหรือการลงโทษ และค าว่า “วิทยา” หมายถึงความรู้ ดังนั้นค าว่า  
“ทัณฑวิทยา” ที่แปลมาจากค าว่า “Penology” จึงหมายถึงความรู้เกี่ยวกับการลงโทษ (นัทธี จิตสว่าง, 
2542: 1)  

อย่างไรก็ดี  ในความหมายที่ ใช้กันโดยทั่ วไปนั้น พบว่า ทัณฑวิทยา หมายถึง 
“การศึกษาถึงวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด และแก้ไขผู้กระท าผิดต่อกฎหมายให้กลับ
เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม โดยการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด และการแก้ไขผู้กระท าผิดนั้น เป็นได้ทั้ง
วิธีการลงโทษ และไม่ใช่เป็นการลงโทษ” (ชาย เสวิกุล, 2517: 176) ซึ่งหลักทัณฑวิทยานั้นเป็นวิชา 
ที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลานานควบคู่กับวิชาอาชญาวิทยามาอย่างยาวนาน ต่อมาเมื่อปรากฏ
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แนวความคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เปลี่ยนไปมุ่งเน้นการแก้ไขไปผู้กระท าผิดแทน  
การลงโทษให้เข็ดหลาบ จึงเริ่มมีการใช้ค าว่า “การราชทัณฑ์” หรือ “Correction” ส าหรับการศึกษา
วิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด แทนค าว่า “ทัณฑวิทยา” หรือ “Penology” โดยค าว่า  
“การราชทัณฑ์” ที่มีความหมายที่กว้างกว่าทัณฑวิทยา คือ “เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ต่อผู้กระท าผิด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานในกระบวนการยุติธรรม” (นัทธี จิตสว่าง, 2542: 3)  

โดยวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท าผิด 4 รูปแบบ ได้แก่ (นัทธี จิตสว่าง, 2542 : 
24-29)  

(1) การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution) ซึ่งเชื่อว่าผู้กระท าความผิด
ควรได้รับการโต้ตอบด้วยการลงโทษอย่างสาสมกับความผิดที่ได้กระท า ตามหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 
แต่การลงโทษแบบนี้มีจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ เป็นการลงโทษที่ไม่ได้มองประโยชน์ในอนาคต และไม่ได้
พิจารณาถึงการป้องกันการกระท าผิดขึ้นอีก และเป็นการยากที่ จะวัดขนาดความรุนแรง 
ของการลงโทษกับความผิดว่ามีความเท่าเทียมกันหรือไม่  

(2) การลงโทษเพ่ือข่มขวัญยับยั้ง (Deterrence) ตามแนวความคิดของ Cesare 
Beccaria นักอาชญาวิทยาแห่งส านักคลาสสิกเห็นว่า เจตนาของการลงโทษไม่ควรจะท าการทรมาน
ผู้กระท าความผิดหรือชดเชยความผิด แต่ควรจะลงโทษเพื่อเป็นการป้องกันบุคคลอื่นมิให้กระท า
ความผิดเช่นเดียวกันน้ันเพราะจะถูกลงโทษเช่นเดียวกัน  

(3) การลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระท าผิด (Incapacitation) เป็นการลงโทษ
เพื่อป้องกันการกระท าผิด โดยการท าให้ผู้ที่กระท าผิดหมดโอกาสที่จะกระท าผิดขึ้นอีก ซึ่งวิธีการที่ใช้
โดยทั่วไป คือ การจ าคุก ที่เป็นการแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคม และ  

(4) การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด (Rehabilitation) เป็นแนวคิดของ
นักอาชญาวิทยาส านักปฏิฐานนิยม (Positive School) ที่เห็นว่า การลงโทษควรพิจารณาที่สาเหตุของ
การท าให้เกิดการกระท าความผิด และแก้ไขที่สาเหตุนั้น โดยเน้นการศึกษาผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล
หรือการจ าแนกลักษณะ เพื่อหาสาเหตุของการกระท าความผิด และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม  
โดยการลงโทษมีจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงพฤตินิสัยผู้กระท าความผิด  

ทั้งนี้ การลงโทษในอดีตรัฐจะมุ่งเน้นการลงโทษโดยอาศัยการลงโทษไปที่ร่างกาย 
เนื่องจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษเพื่อแก้แค้น โดยการแก้แค้นนั้นจะเป็นไปเพื่อความสาสมใจ
ของเหยื่อเป็นส าคัญ และการกระท าผิดในอดีตส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัว จึงอนุญาตให้เหยื่อหรือญาติ
ของเหยื่อสามารถจัดการแก้แค้นเองได้หากมีความสามารถพอ  จนกระทั่งในศตวรรษที่ 13 จึงเริ่มมี
การใช้โทษจ าคุกกันมากขึ้น โดยเริ่มจากการมี “ตะราง” (Jail) ส าหรับควบคุมผู้ที่อยู่ระหว่างไต่สวน
หรือพิจารณาในข้อหาว่าได้กระท าผิดกฎหมาย (ประเสริฐ เมฆมณี, 2522 : 17) โดยวิธีการปฏิบัติต่อ
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ผู้กระท าผิดเช่นนี้รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อว่า วิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในระบบเรือนจ า 
(Custodial Treatment) ซึ่งเป็นการลงโทษทางอาญารูปแบบหนึ่ง และนิยมแพร่หลายขึ้นมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 16 เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฮอลแลนด์และอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานผู้กระท าผิด
อย่างหนักในเวลากลางวัน เรียกว่า “สถานดัดสันดาน” (Workhouse) ส่วนเวลากลางคืนให้นอน
พักผ่อนในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นซอกหลืบ ปราศจากสุขอนามัย วิธีการลงโทษนี้ได้รับการพัฒนา  
มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกลายมาเป็น “คุก” หรือ “เรือนจ า” 

อาจกล่าวได้ว่า การใช้เรือนจ าในยุคแรกยังเน้นการลงโทษไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
การแก้แค้นทดแทน และข่มขู่ยับยั้งไม่ให้บุคคลอื่นในสังคมกล้ากระท าความผิดหรือมีพฤติกรรม  
ในลักษณะเช่นนี้ แต่ต่อมาได้มีการเพิ่มแนวคิดในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเพื่อให้เป็นคนดี
กลับสู่สังคม ส่งผลให้รูปแบบ และกิจกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าเปลี่ยนแปลงไป  
(นัทธี จิตสว่าง, 2542: 43) โดยการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขังในเรือนจ าตามแนวทางบ าบัด
ฟื้นฟูนี้จะขึ้นอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการกระท าผิด ที่จะส่งผลต่อวิธีการที่ใช้ในการจัดการ
ผู้กระท าผิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกัน  

 
2.3.2 ประเภทของผู้ต้องขัง 

เมื่อผู้กระท าผิดในลักษณะต่าง ๆ เข้าสู่การด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมแล้ว 
หลังจากที่มีการก าหนดให้มีการควบคุมตัวผู้กระท าผิดเหล่านั้นในลักษณะต่าง ๆ จะถือได้ว่า ผู้กระท าผิด
เหล่านั้นเริ่มต้นเข้าสู่ เรือนจ าหรือทัณฑสถาน โดยสถานะของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังหรือลงโทษ  
โดยการจ าคุก มี 2 ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
ได้แก่  

(1) ผู้ต้องขังระหว่าง คือ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา หรือบุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง และ  

(2) ผู้ต้องขังเด็ดขาด คือ บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษา
ถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย 

ทั้ งนี้  หากพิ จารณ าโดยรวมผู้ กระท าผิด โดยทั่ วไปที่ อยู่ ในความรับผิดชอบ 
ของงานราชทัณฑ์ด้วย สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2540: 36) คือ  

(1) ผู้ต้องขังระหว่าง หมายถึง ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการสอบสวนของต ารวจ 
จ าเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งศาลยังไม่ได้มีค าพิพากษาว่าเป็นผู้กระท าความผิด
หรือไม่ โดยหากผู้กระท าผิดเหล่านี้ไม่ได้มีการประกันตัวออกไปจะถูกคุมขังที่สถานีต ารวจได้  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา หลังจากนั้นจะถูกส่งไปคุมขังในเรือนจ า  
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ในเขตท้องที่ศาลตั้งอยู่ เป็นความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ ในการควบคุมผู้ต้องหา และจ าเลย
เหล่านี้ไปศาลจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา  

(2) ผู้ต้องขังเด็ดขาด หมายถึง ผู้กระท าผิดที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
หรือประหารชีวิต เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องด าเนินการควบคุมและบังคับโทษให้เป็นไป
ตามค าพิพากษา 

(3) ผู้ต้องกักขัง หมายถึง ผู้กระท าผิดที่ไม่ได้กระท าผิดร้ายแรง และศาล
พิพากษาให้กักขัง การกักขังมี 2 ประเภท คือ การกักขังแทนโทษจ าคุก และการกักขังแทนค่าปรับ  
ผู้ต้องโทษกักขังนี้กฎหมายก าหนดให้กักขังไว้ในสถานที่กักขังซึ่งก าหนดไว้ แต่ไม่ใช่เรือนจ า  
เป็นความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง พ.ศ. 2506 

(4) ผู้ถูกกักกัน หมายถึง ผู้กระท าผิดติดนิสัยยากต่อการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตน
เป็นคนดี จ าเป็นต้องควบคุมไว้เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการกระท าความผิดขึ้นอีก  
ดัดนิสัย และฝึกหัดอาชีพ เป็นความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ. 2510  

แม้ว่าผู้กระท าผิดจะมีสถานะที่แตกต่างกันไปทั้งใน 4 ลักษณะ แต่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ยังคงต้องมีขั้นตอน และรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขังเหล่านี้ในลักษณะเดียวกัน คือ 
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต่อเนื่อง นับจากที่ได้รับตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจ า  
ไปจนถึงการปล่อยตัวผู้ต้องขังครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ทั้งในด้านการจัดบริการ 
อบรมแก้ไข และการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย และไม่หลบหนี ภายใต้หลักการที่ได้
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถแยกพิจารณาขั้นตอน และมาตรการใน
การควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้เป็น 3 ช่วง (กรมราชทัณฑ์, 2560) ได้แก่ 1) การรับตัว
ผู้ต้องขัง เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยเริ่มตั้งแต่การรับผู้ต้องขังไว้ใน
เรือนจ า ตามหมายศาล หรือค าสั่งของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย และรวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้ต้องขังที่น าติดตัวเข้ามา การจ าแนกลักษณะการแยกขัง การย้ายผู้ต้องขัง และ 
การอบรมระเบียบ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภายในเรือนจ า 2) การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังใน
ขณะที่อยู่ในเรือนจ า เป็นการด าเนินการในการอบรม แก้ไข และจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง อาทิ 
การจัดการด้านอาหาร การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ การให้ความสะดวก 
และประโยชน์บางประการส าหรับผู้ต้องขัง ซึ่งบริการเหล่านี้แม้จะไม่ใช่ภารกิจด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังโดยตรง แต่ก็เป็นภารกิจที่ช่วยเสริมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการท าให้ผู้ต้องขัง
ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของ
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ผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีภายหลังพ้นโทษแล้ว  ส าหรับภารกิจในส่วนของการควบคุม
โดยตรงนั้นจะเกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยของผู้ต้องขัง การควบคุมรักษาการณ์  มาตรการควบคุม
ผู้ต้องขังภายในเรือนจ า และมาตรการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 3)  การปล่อยตัวผู้ต้องขัง  
การควบคุมผู้ต้องขังจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการปล่อยตัวผู้ต้องขัง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ผู้ต้องขัง
ที่พ้นโทษตามหมายศาล และผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวโดยการพระราชทานอภัยโทษ  นอกจากนี้  
ยังหมายความรวมถึงในกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตด้วย 

 
2.3.3 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยใช้เรือนจ า 

แนวคิดพื้นฐานของสังคมเกี่ยวกับสาเหตุของการกระท าผิดและแนวทางการลงโทษจะ
เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดแนวปฏิบัติของการลงโทษโดยใช้ “คุก” หรือแนวทางการปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมส่วนรวมต้องการ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
มุมมอง ทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้กระท าผิดผ่านการตีตราจากสังคมที่เป็นทางการอย่างชัดเจน   
จะเห็นได้ว่า ลักษณะของ “คุก” นับเป็นสถานที่ที่มีการด าเนินงาน และจัดสภาพแวดล้อมเป็น 
แบบรวบยอด โดยจากการศึกษาของ Goffman (1961: 4-13) พบว่า เรือนจ าเป็นสถานที่ที่มีลักษณะ
เป็นสถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Total Institutions) โดยรูปแบบทั้งหมดของการด าเนินชีวิตจะถูก
ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เดียว ภายใต้การก ากับควบคุมรูปแบบเดียว หรือ เป็น “อ านาจ” ชุดเดียว
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งกิจวัตรประจ าวันของสมาชิกแต่ละคนจะถูกก าหนดให้ปฏิบัติในสิ่งที่เหมือนกัน 
ทุกคนต้องกระท าร่วมกันในสิ่งเดียวกัน ถูกก าหนดไว้เป็นตารางตายตัว กิจกรรมอย่างหนึ่งจะมี 
การต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการจัดเตรียมกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยกิจกรรมบังคับต่าง ๆ เหล่านี้จะถูก
รวมไว้เป็นแผนงานหรือก าหนดการ ซึ่งจะต้องได้รับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่สถาบันได้ก าหนดไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่า เรือนจ าจะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตผู้ต้องขัง  
การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ต้องขังจะถูกก าหนด และควบคุมให้ปฏิบัติโดยเจ้าพนักงานเรือนจ าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ จากข้อค้นพบจากการศึกษาของผู้ต้องขังดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง “เรือนจ า”  
มีความเป็นสถาบันที่ก าหนดสภาพแวดล้อม และความเป็นไปของชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจ า
อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการก าหนดลักษณะ พฤติกรรม หรือตัวตนของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามที่สังคม
ก าหนดหรือตีตราไว้ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าแนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยใช้เรือนจ าจะเป็นไปในทิศทางใด 
แต่พบว่า การลงโทษผู้กระท าผิดโดยใช้การจ าคุกนี้ย่อมจะส่งผลร้ายโดยตรงแก่ผู้กระท าผิด  
หลายประการ ได้แก่ การเกิดความรู้สึกถูกรังเกียจจากสังคมนอกเรือนจ า การได้รับการปฏิบัติที่ต่ ากว่า
มาตรฐานการครองชีพโดยทั่วไป การสูญเสียการติดต่อกับเพศตรงข้าม การสูญเสียความเป็นตัวของตนเอง 
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และการถูกบังคับหรือจ ายอมคบค้าสมาคมกับผู้กระความผิดอื่น ๆ เป็นระยะเวลายาวนาน  (ประธาน 
วัฒนวาณิชย์, 2546: 369) รวมทั้งอาจเกิดปัญหาจากความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในระยะเวลา 
ที่ถูกคุมขังในเรือนจ า ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ต้องขังยอมรับตัวตนในฐานะของอาชญากรหรือผู้กระท าผิด
ตามที่สังคมก าหนด น าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง และการก าหนดตัวตนของผู้ต้องขัง 
จนสร้างบุคลิกภาพและพฤติกรรมส่วนบุคคลของของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่เลวร้ายลงไป 

 
2.3.4 โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง (Inmate Rehabilitation Program) 

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นภารกิจหลักของผ่ายราชทัณฑ์ ประการหนึ่ง
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังเมื่อกลับสู่สังคมแล้วไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก โดยแนวคิดการบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ต้องขังนี้เชื่อว่าหากเราปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดอย่างไร ผู้กระท าความผิดจะออกมายังสังคม
เช่นนั้น ในบางครั้งความผิดของบุคคลนั้นอาจเกิดขึ้นเพราะความกดดันและสถานการณ์แวดล้อม  
ที่ล่อแหลมและกดดันบุคคลน าไปสู่การกระท าผิด (นัทธี จิตสว่าง , 2546: 1, 9) การลงโทษด้วย 
ความโหดร้ายทารุณหรือความรุนแรงจึงไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมเหล่านี้ได้ 
เนื่องจากผู้กระท าความผิดนั้นอาจไม่ได้มีเจตนากระท าความผิด อีกทั้ง การลงโทษด้วยความโหดร้าย
ทารุณอาจเป็นการหล่อหลอมขัดเกลาให้บุคคลเหล่านี้พฤติกรรมรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ดังนั้น การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดควรใช้แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูขัดเกลาให้ผู้กระท าผิดสามารถปรับตัว
และเข้ากับกฎเกณฑ์ในสังคมได้เมื่อกลับสู่สังคม 

ทั้งนี้ ภารกิจในการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ 
ที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมดูแลผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ส าหรับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานไว้ว่า “กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรชั้นน าของอาเซียนในการควบคุม แก้ไข 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม” และก าหนดพันธกิจไว้ 2 ประการ ได้แก่ 
1) การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ และการบ าบัด พื้นฟู และ 2) การแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดพื้นฐานของการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังของงานราชทัณฑ์ไทยที่ต้องการสร้างรูปแบบการลงโทษที่สมดุล ทั้งในส่วนของการลงโทษ
เพื่อตัดโอกาสการกระท าผิด และการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเป็นส าคัญ (เกษมศานต์  
โชติชาครพันธ์ุ และ ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, 2553: 26)  

นอกจากนี้ ภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูยังเป็นการช่วยส่งเสริมภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขัง
ให้ด าเนินการได้ง่ายขึ้น เพราะระหว่างด าเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูจะท าให้ผู้ต้องขังจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน  
ซึ่งอาจหันไปท ากิจกรรมอื่น อาทิ เล่นการพนันกัน ลักลอบสักลาย ทะเลาะวิวาท รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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ที่เป็นข้อห้ามของเรือนจ า หรือหลบหนีไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้จัดไว้ให้ ท าให้ยากต่อการควบคุม ซึ่งอาจเป็น
ที่มาของการแหกหักหรือหลบหนี  

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า โปรแกรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่
โปรแกรมพื้นฐานที่มีการด าเนินการทั่วไป ได้แก่ การฝึกอาชีพ การให้การศึกษา และการอบรม
ศีลธรรม ซึ่งมักจัดให้กับผู้ต้องขังทั่วไปในทุกเรือนจ า แต่กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูดังกล่าวยังไม่ได้ลงลึก
ถึงสาเหตุและแรงจูงใจ ตลอดจนพฤติกรรมการกระท าผิดของผู้ต้องขังแต่ละคนที่ต้องมีการบ าบัดแก้ไข
ที่แตกต่างกัน โดยโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูดังกล่าว สามารถจัดแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ (นัทธี จิตสว่าง , 
2546: 2-4) 

(1) โปรแกรมแก้ไขฟืน้ฟูพื้นฐาน ได้แก่ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษาทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ และการอบรมทางศีลธรรมตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สวัสดิการและนันทนาการต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่มุ่งจัดให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ทั้งเรือนจ าให้ได้รับการทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ในสังคม 

(2) โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ คือ โปรแกรมฟื้นฟูเฉพาะเป็นโปรแกรม 
ที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระท าผิด โดยมีหลักสูตรในการให้ความรู้และ  
ฝึกทักษะ และใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยและปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม  
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับโปรแกรมอบรมติดต่อกันเป็นหลักสูตรระยะยาว ประมาณ  
6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งจะไม่รวมระยะเวลาการเตรียมการปลดปล่อย 

ทั้งนี้ โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะจะแยกผู้ต้องขังไปตามโปรแกรมตาม
ประเภทคดีหรือพฤติกรรมของผู้ต้องขังว่ามีพฤติกรรมกระท าความผิดแบบใด อย่างไรก็ดี  โปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูเฉพาะไม่ได้ก าหนดว่าผู้ต้องขังที่มีความผิดลักษณะเดียวกันจะต้องเข้ารับโปรแกรม  
การแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะเหมือนกันทั้งหมด โดยก่อนเข้ารับโปรแกรมต้องมีการจ าแนกเพื่อคัดกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่สามารถเข้าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มที่มีปัญหาเท่านั้น 
และยังด าเนินการในลักษณะเป็นโปรแกรมเพื่อสวัสดิการให้เฉพาะบางกลุ่ม เช่น โปรแกรมการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังชราภาพ โปรแกรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วย โปรแกรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโรคจิต หรือ
โปรแกรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

(3) โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูย่อย คือ โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูระยะสั้น  
ในการให้ความรู้หรือฝึกทักษะให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เฉพาะทาง อาทิ  
การป้องกันการกระท าผิดซ้ า การจัดการกับความโกรธ การจัดการกับความขัดแย้ง หรือการหางานท า 
ทักษะการสัมภาษณ์เพื่อหางาน เป็นต้น ระยะเวลา 1-2 วัน ที่จะเน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะ 
เป็นหลัก เมื่อโปรแกรมหนึ่งจบแล้วอาจเข้าอบรมในโปรแกรมย่อยอื่นอีก หรือในหนึ่งโปรแกรมอาจจะ
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ประกอบด้วยโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูย่อยหลายโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูย่อยจะจัดให้กับ
ผู้ต้องขังแต่ละคนอย่างเหมาะสมตามแต่ละประเภทที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

จากตัวแบบโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังทั้ง 3 ระดับ สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรม
พื้นฐานเป็นโปรแกรมที่จัดให้ผู้ต้องขังทั่วไปส่วนใหญ่ โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะจะจัดให้กับ
ผู้ต้องขังบางกลุ่มตามประเภทคดีหรือความผิด และโปรแกรมย่อยเป็นหลักสูตรหรือทักษะที่เป็น
ส่วนประกอบในโปรแกรมเฉพาะ สามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 2.3 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

โปรแกรมแก้ไขพื นฐาน 
 

- การฝึกวิชาชีพ  - การให้การศึกษา  - การอบรมทางศีลธรรม 

โปรแกรมเฉพาะตามประเภทคดี 
 

- ประเภทคดีและพฤติกรรม (ประทุษร้ายต่อทรัพย)์ 
- ประเภทคดีและพฤติกรรม (ความรุนแรง) 
- ประเภทคดีและพฤติกรรม (ทางเพศ) 

โปรแกรมเฉพาะเพื่อ
สวัสดิการ 

 

- ชาวต่างชาต ิ
- คนชรา 
- ผู้พิการ/ วิกลจริต

  

โปรแกรมย่อย 
 

- การจัดการกับความโกรธ 
- การเลิกบุหรี ่
- การรับรู้ความรู้สึกของเหยื่อ 
- อื่น ๆ 

ภาพที่ 2.3 ตัวแบบโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังในระดับต่าง ๆ 
ดัดแปลงจาก นัทธี จิตสว่าง (2546: 5) 
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ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดของส านักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ 
(2560: 3) ได้จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่

(1) การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังขั้นพื้นฐาน เป็นการจ าแนกเพื่อแยกขัง ควบคุม 
และคัดกรองผู้ต้องขังให้เข้ารับการอบรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การฝึกอาชีพ การให้การศึกษา การอบรม
ทางศาสนา และการรับสวัสดิการต่าง ๆ โดยทางปฏิบัติที่ท าอยู่จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประวัติผู้ต้องขัง และยังเป็นการช่วยให้สามารถคัดแยกกองงานได้เหมาะสม 

(2) การจ าแนกลักษณะเพื่อการแก้ไข จะเป็นการจ าแนกลักษณะเพื่อคัดผู้ต้องขัง
ไปเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู หรือปรับพฤติกรรมในชั้นสูง ได้แก่ โปรแกรมการแก้ไขในลักษณะเฉพาะต่าง ๆ 
อาทิ โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังคดีกระท าผิดทางเพศ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ผู้ต้องขังคดีที่ใช้  
ความรุนแรง หรือโปรแกรมการจัดการกับความโกรธ โปรแกรมการระงับความรุนแรงในครอบครัว  
ซึ่งในส่วนของการจ าแนกนั้นจะท าการวิเคราะห์จ าแนกตามสาเหตุการกระท าผิด พฤติกรรมที่ผิดปกติ 
โดยการสอบถามอย่างละเอียด และจึงท าการจัดกลุ่มผู้ต้องขังให้ตรงกับโปรแกรม ดังนั้นโปรแกรม  
การแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะจึงไม่จ าเป็นต้องท ากับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจ า แต่เป็นการด าเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น  

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางส านัก
พัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ (2560: 4) ได้มีการจ าแนกลักษณะโปรแกรมออกเป็น 2 ลักษณะ 
เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง ได้แก ่ 

(1) การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่ในเรือนจ า อาทิ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม ตลอดจนกิจกรรม
ทางศาสนา สวัสดิการและนันทนาการต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นฝึกทักษะพัฒนาพื้นฐานชีวิตให้ผู้ต้องขัง
ในการกลับสู่สังคม แต่การแก้ไขฟื้นฟูด้วยวิธีการดังกล่าวยังไม่ได้เป็นการลงลึกถึงสาเหตุและปัจจัย  
ในการกระท าผิด รวมทั้งพฤติกรรมในการกระท าของผู้ต้องขังในแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันไป 
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอีกระดับ 

(2) การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเฉพาะ เป็นแนวทางที่มุ่งมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะพฤติกรรมอาชญากรรมที่จะมีหลักสูตรเฉพาะในการให้ความรู้  
ฝึกทักษะ รวมทั้งการใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ผู้ต้องขังแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่มนี้อาจแบ่งตามประเภท
คดีหรือพฤติกรรมการกระท าผิดของผู้ต้องขัง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดโปรแกรม ว่ามุ่งเน้นที่จะ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกลุ่มใด  
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อย่างไรก็ดี ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขพัฒนาผู ้ต้องขังที ่มีประสิทธิภาพนั ้น  
ควรจะมีการจ าแนกผู้ต้องขังเพื่อจัดกลุ่มและก าหนดแนวทางการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถจ าแนกผู้ต้องขังออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ต้องขัง
ที่แก้ไขยาก มักเป็นผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าซาก ไม่สนใจเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูใด ๆ 2) ผู้ต้องขัง 
ที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา มักเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือกระท าผิด
ครั้งแรก หรือกระท าผิดเพราะความจ าเป็น ซึ่งมักจะส านึกได้ว่า ตนเองกระท าความผิดและยอมรับ
การลงโทษ  และม ีค รอบคร ัวห ร ืออาช ีพ รองร ับ เมื ่อพ ้น โทษ  3) ผู ้ต ้อ งข ังที ่พ อแก ้ไข ได้  
เป็นกลุ่มที ่สามารถไปรวมกับกลุ่มแรก หรือกลุ่มที ่สองก็ได้ ซึ ่งยังไม่ได้เป็น “อาชญากรอาชีพ”  
และหากแก้ไขฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ผู้ต้องขังกลุ่มนี้อาจจะสามารถกลับมาเป็น “คนดี” ได้ ซึ่งจาก
การพิจารณาการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาพฤตินิสัยแก่ผู ้ต้องขัง ควรมุ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้ต้องขังเป็นหลัก (นัทธี จิตสว่าง, 2546: 11) 

จากพฤติกรรมเบี ่ยงเบนขั้นแรกที ่บุคคลได้รับรู้และถูกตอกย้ าผ่านปฏิกิริยาของ
สังคมเชิงลบนั้น โดยการตอกย้ าหรือการตีตราที่รุนแรงที่สุด คือ การลงโทษจ าคุก ซึ่งเป็นการตีตรา
โดยรัฐที่เป็นการลงโทษที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระท าความผิดอย่างร้ายแรง มีอันตราย  
เป็นอาชญากร ไม่สามารถให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ จ าเป็นต้องคัดแยกออกจากสังคมไปควบคุม
ตัวไว้ในเรือนจ า ซึ่งการก่ออาชญากรรมของบุคคลนั้นอาจเป็นเพราะความประมาท บันดาลโทสะ 
อารมณ์ช่ัววูบหรือความไม่ตั้งใจเป็นเหตุ แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจ าใช้ชีวิตเป็นนักโทษ ท าให้บุคคลเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระทั่งการเรียนรู้ หล่อหลอมความคิด และพฤติกรรมของผู้กระท าผิดคนอื่นมา
เป็นของตนเอง รวมทั้งการเกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันจากการคบหาสมาคมกันในเรือนจ า 
ส่งผลให้บุคคลสร้างและซึมซับลักษณะที่มีแนวโน้มจะน าไปสู่การเป็นอาชญากรเกิดขึ้นในตนเอง 
รวมทั้งยอมรับความเป็นอาชญากรในตัวเองมากขึ้น จากแนวคิดนี้จึงได้มีการน ามาประยุกต์พัฒนา  
ในด้านการลงโทษ และปรับใช้กับผู้ต้องขังโดยให้มีโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังพัฒนาเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดและ
จิตส านึกที่ดีไม่ให้สร้างและซึมซับความคิดและพฤติกรรมที่ไม่ดี อีกทั้งยังเป็นการลดการตีตราตนเองลง 
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการปรับตัวเมื่อกลับสู่สังคม โดยไม่คิดว่าตนเองเป็นอาชญากรหรือ 
ผู้ที่มีลักษณะที่เลวร้าย และสามารถอยู่ในสังคมได้เฉกเช่นคนปกติทั่วไปในสังคม 

อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดทฤษฎีตีตราอธิบายถึงปฏิกิริยาของสังคมเชิงลบต่อบุคคลที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นแรก โดยการประทับตรามลทินให้แก่บุคคลและท าการตอกย้ ามลทินนั ้น  
ให้รับรู้ทั ่วกันว่าบุคคลหรือพฤติกรรมนั้นเป็นความชั่วร้าย พร้อมกันนั้นยังเป็นการลดสถานะของ
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บุคคลลงไปจากเดิม ท าให้บุคคลไม่อาจกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนเดิม ท าให้ต้องประสบกับ
หนทางและความยากล าบากในการด ารงชีวิตที่จ ากัด จากความล าบากที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิต
ปกติ ประกอบอาชีพ แม้กระทั่งด ารงสถานะเดิมในสังคมหรือท าให้เป็นที่ยอมรับเหมือนเดิมได้  
ท าให้ขาดรายได้ที ่เพียงพอหรืออาจถูกกีดกันออกจากสังคมจนต้องไปรวมกลุ่มอยู ่กับคนอื่น ๆ  
ที่ถูกกีดกันออกจากสังคมเช่นเดียวกัน  การที่บุคคลได้รับรู้และถูกตอกย้ าผ่านปฏิกิริยาของสังคม
เชิงลบเช่นนี ้อาจส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลจนน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
ออกมาในลักษณะส่วนบ ุคคลบางประการที ่ม ีแนวโน ้มจะน าไปสู ่การเป ็นอาชญากร อาทิ  
การต ่อต ้านค ่าน ิยมของส ังคม การหาเหตุผลเข ้าข ้างตนเอง การย ึดตนเองเป ็นศ ูนย ์กลาง  
การควบคุมตนเองต่ า และขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เมื่อถูกตอกย้ าจากสังคม
บ่อย ๆ ลักษณะเหล่านี้อาจส่งผลท าให้พฤติกรรมของบุคคลนั้นเบี่ยงเบนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็น
พฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวรในที่สุด ซึ่งลักษณะเหล่านี้อาจส่งผลท าให้บุคคลกลับไปก่ออาชญากรรม
ซ้ าอีก  
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
2.4.1 ลักษณะความเป็นอาชญากร (Characteristics of Criminal) 

“สิ่งที่จ าเป็นในการก่ออาชญากรรม” (National Institution of Corrections and 
Services) คือ สิ่งที่บุคคลคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกมาส่งผลอย่างมากที่จะน าไปสู่ความเสี่ยง 
ในการก่ออาชญากรรม (Latessa and Lowenkamp, 2005) ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่จะน าไปสู่การเพิ่ม
ความเสี่ยงและก่ออาชญากรรม คือ ลักษณะทางชีวภาพที่เป็นปัจจัยเสี่ยง หมายถึง อะไรก็ตามที่
กระทบกับเด็กตั้งแต่เกิด ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยยีน และอาจเป็นไปได้ที่มีการส่งต่อ
ลักษณะของความเป็นอาชญากรของพ่อแม่ไปสู่ลูก (Kaiser and Rasminsky, 2010) โดยยีนนั้น
สามารถก าหนดความสามารถของแต่ละบุคคล อาทิ การควบคุมอารมณ์ ความโกรธ และความเชื่อมั่น
ในตนเอง อย่างไรก็ดี ยีนไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว แต่ยีนจะปรับไปตามสภาพแวดล้อม โดยยีนของเด็กจะ
ตอบสนองกับการเลี้ยงดูของครอบครัว และสภาพแวดล้อมของเด็ก แต่เมื่อเติบโตขึ้นยีนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเพ่ือนและสิ่งแวดล้อม 

ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ประยุกต์แนวคิดเรื่องของลักษณะความเป็นอาชญากร 
มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และสร้างมาตรวัดลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขัง โดยมุ่งวัดลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง ใน 5 ประเด็น  (Hegger, 
2015; Chase, 2016)  ได้แก่  

(1) ต่อต้านค่านิยมของสังคม (Anti-social Values) คือ การมีลักษณะของ
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่จะสร้างความเสียหายหรือฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคม โดยไม่รู้สึกผิด
กับการกระท าของตนเอง 

(2) หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) คือ การมีแนวโน้มของความคิด
ในการ หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง และคิดว่าสาเหตุและแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม มาจากบุคคล
อื่น 

(3) ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Entitlement) คือ การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 
มักท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนเองต้องการ โดยอ้างเรื่องสิทธิของตนเอง และไม่สนใจคนอื่นว่าได้รับผล
อย่างไร 

(4) มีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ า (Low Self-control) คือ การขาด
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความคิดท าให้ฟุ้งซ่านง่าย ไม่สามารถรักษาพฤติกรรมของ
ตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม และเมื่อเกิดความขัดแย้งมักจะใช้ก าลังแก้ปัญหา 
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(5) ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Cognitive Laziness) คือ 
การไม่มีกระบวนการคิดที่ เป็นระบบ มักง่าย ขาดความทะเยอทะยาน และความเบื่อหน่ายใน  
การใช้ชีวิต 

 
2.4.2 ตัวแปรต้น: (Independent Variable) 

การตีตราจากสังคมที่ เป็นทางการโดยรัฐ หรือ การถูกตัดสินลงโทษจ าคุก 
(Imprisonment) เป็นกระบวนการโต้ตอบทางสังคม (Social Reaction) ต่อผู้ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือผู้ก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่ถูกลงโทษด้วย
กระบวนการที่เป็นทางการหรือกระบวนการยุติธรรม นับเป็นการประกาศสถานะเชิงลบใหม่แก่บุคคล
นั้นให้สังคมรับทราบ (พรชัย ขันตี, 2558 : 275-282) ท าให้บุคคลนั้นถูกตอกย้ าความเบี่ยงเบน  
จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบลักษณะ
ใหม่บางประการ กลายเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร (Secondary Deviance) โดยอาจเชื่อได้ว่า
ตนเองไม่เหมาะหรือไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ กระทั่งน าไปสู่การเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็น
อาชญากรตามที่สังคมก าหนดในที่สุด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากการจับกุมหรือ 
ผ่านการลงโทษจากเจ้าหน้าที่รัฐ (Lemert, 1967 อ้างถึงใน เสกสัณ เครือค า, 2558: 123) ที่จะเข้ามา
กระตุ้นหรือตอกย้ าพฤติกรรมเบี่ยงเบนครั้งแรก (Primary Deviance) ของบุคคลอย่างรุนแรง  
โดยการตีตราจากสังคมที่เป็นทางการสามารถวัดได้จากจ านวนครั้งในการจ าคุก 

(1) จ านวนครั้งในจ าคุก เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นความถี่ของการถูกตีตราจากสังคม
ต่อบุคคลนั้น สะท้อนจ านวนครั้งของบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างรุนแรงจนต้องถูกรัฐลงโทษ  
ซึ่งส่งผลให้เกิดการตีตราซ้ าจากสังคม และอาจน าไปสู่การสร้างกระบวนการตีตราซ้ าให้แก่ตนเอง  
จนเกิดเป็นลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยวัดจากจ านวนครั้งในการจ าคุก
ของผู้ต้องขัง 

เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม และสังคมไม่ยอมรับ 
การกระท านั้น บุคคลจะถูกลงโทษโดยรัฐหรือเป็นการตีตราจากสังคมอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเข้ามา
กระตุ้นหรือตอกย้ าพฤติกรรมเบี่ยงเบนครั้งแรก (Primary Deviance) ของบุคคล ส่งผลให้ทางเลือก
ของผู้บุคคลที่ถูกตีตรา (Alternative Behavior) มีน้อยลงจากการถูกกีดกันหรือขับไล่ออกจากสังคม 
จนบุคคลที่ถูกตีตราเกิดการรับรู้การประเมินตนเองว่ามีลักษณะผิดปกติบางประการที่ไม่เหมือนกับ  
คนปกติในสังคม ท าให้ไม่สามารถมีสถานะอยู่ในสังคมอย่างปกติเหมือนบุคคลอื่นในสังคมได้  
การถูกลงโทษจากรัฐเช่นนี้จะท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร (Secondary Deviance) 
(Lemert, 1967 อ้างถึงใน เสกสัณ เครือค า, 2558: 123) และจากการที่บุคคลเหล่านี้ถูกสังคมก าหนด
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ภาพลักษณ์ว่า เป็นบุคคลที่สามารถก่ออาชญากรรมได้เมื่อมีโอกาส อาจจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้  
เกิดการก าหนดให้ตนเองกลายเป็นอาชญากร (Criminal Self-image) (Tannenbaum, 1938; 
Becker, 1963; Lemert, 1967 อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 2558 : 283-284; เสริน ปุณณะหิตานนท์, 
2558: 164) เหมือนที่สังคมก าหนด ท าให้คนเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ 
และพฤติกรรมบางประการ จนเกิดเป็นลักษณะใหม่ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร และเกิดเป็น
พฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวรที่ไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมและกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติในสังคมได้ 
จนกระทั่งอาจน าไปสู่การก่ออาชญากรรมที่รุนแรงและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และวนกลับมา 
ถูกลงโทษโดยรัฐอีกเป็นวงจรซ้ า ๆ 

พฤติกรรมเบี ่ยงเบนถาวรนี ้เป็นผลมาจากการลงโทษอย่างเป็นทางก ารโดยรัฐ 
โดยเฉพาะการลงโทษด้วยวิธีการจ าคุก ที่เป็นการลงโทษโดยการคัดแยกผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
ให้ออกไปจากสังคม ท าให้ผู้ที่ลงโทษสูญเสียบทบาท สถานะ กระทั่งสิทธิความเท่าเทียม ในมนุษย์ 
เฉกเช่นคนอื่นในสังคม การลงโทษเช่นนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ าให้ผู้ที่ถูกตีตราและสั งคมเกิดความรู้สึก 
เชิงลบกับผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระหว่างจ าคุกผู้ต้องขังจะไม่มีรายได้จาก  
การประกอบอาชีพ เมื่อกลับสู่สังคมจึงมีโอกาสในการด ารงชีวิตที่ต่ ากว่าคนทั่วไป  ประกอบกับ 
มีตราบาปติดตัวท าให้สังคมไม่ยอมรับ ลดโอกาสในการท างานสุจริต ผลที่ตามมา คือ บุคคลเหล่านี้ 
ไม่มีทางเลือกในชีวิต ไม่สามารถหารายได้ที่ เพียงพอที่ จะเลี้ยงตัวเอง  ท าให้ต้องตัดสินใจ 
ก่ออาชญากรรมอีก จนเป็นเหตุให้ถูกลงโทษจ าคุกซ้ าอีก (ธานี วรภัทร์, 2556) กระบวนการเช่นนี้  
เป็นการตอกย้ าให้น าไปสู่การยอมรับสถานะและลักษณะใหม่ ท าให้ผู้ที่ถูกตีตราเกิดความคิด ความเช่ือ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมใหม่ ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรมากยิ่งขึ้น  และจากลักษณะเช่นนี้ 
อาจท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเป็นอาชญากรรม หรือกลายเป็นผู้ที่มีความคิดและ
พฤติกรรมตามแบบอย่างของอาชญากรอาชีพ 

ทั้งนี้ อาชญากรนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามการจ าแนกประเภท
แบบแผนการจัดระเบียบชีวิต (Mayhew and Moreau อ้างถึงใน ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2553: 27-28; 
เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2558: 18; จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2551: 121) ได้แก่ 1) อาชญากรสามัญ 
(Occasional Crime) คือ อาชญากรที่ประกอบอาชญากรรมเป็นครั้งคราวแล้วหยุดหรือก่ออาชญากร
จากความบังเอิญ อาจก่ออาชญากรรมอย่างไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นการกระท าภายใต้ความกดดันทางจิตใจ 
ประกอบกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย ซึ่งอาชญากรประเภทนี้เมื่อได้รับโทษแล้ว
มักจะสามารถกลับตัวไปประกอบสัมมาอาชีพได้หากสังคมให้โอกาส ส่วนมากมักก่ออาชญากรรม
พื้นฐาน และ 2) อาชญากรอาชีพ (Career Criminals) คือ อาชญากรที่ด ารงชีพอยู่ด้วยการประกอบ
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ที่กระท าผิดจนติดเป็นนิสัย (Habitual Crime) การก่ออาชญากรรม
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อาจเริ่มมาจากสภาพแวดล้อมกดดันหรือเย้ายวนใจ แต่เมื่อประสบเหตุแล้วไม่สามารถหักห้ามใจไว้ได้
น าไปสู่การก่ออาชญากรรมซ้ าอีก ซึ่งในการตีตราทางสังคมอย่างเป็นทางการซ้ า ๆ จะยิ่งเป็นการตอกย้ า
ลักษณะหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลเกิดความรู้สึกและรับรู้ว่าตนเองนั้นเป็นอาชญากรมาก
ยิ่งขึ้น จนกระทั่งผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นแรกหรืออาชญากรสามัญเปลี่ยนแปลงไปเป็นอาชญากร
อาชีพ 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การตีตราทางสังคม 
อย่างเป็นทางการจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลเกิดลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร  
โดยการถูกตีตราซ้ าอย่างเป็นทางการจากสังคม ยิ่งมีจ านวนมากเท่าใด ยิ่งเป็นการตอกย้ าให้ 
ผู้ที่ถูกตีตราและสังคมเกิดความรู้สึกเชิงลบมากยิ่งขึ้น และอาจสร้างลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรของผู้ต้องขังให้มากขึ้น น าไปสู่การตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากกว่าจะมีลักษณะที่มี
แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อยกว่า 

 
(2) อายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของบุคคลในสังคม โดยสถานะของ

บุคคลนี้จะสัมพันธ์กับการที่บุคคลที่จะถูกตีตราจากสังคมอย่างไร เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นแรก 
(Primary Deviance) โดย Erikson (1966) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อกระบวนการตีตราจาก
สังคมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่บุคคลก่อเป็นส าคัญ แต่จะขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคม
ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งสิ่งที่สังคมมักจะท าการพิจารณาสถานภาพทางสังคมของบุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน อาทิ อายุ บุคลิกภาพภายนอก ชาติตระกูล และประวัติอาชญากร รวมทั้งความส านึกผิด
ของผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นส าคัญในส่วนหนึ่งของกระบวนการตีตรา โดยสถานภาพทางสังคม 
หมายถึง ต าแหน่ง (Position) ในสังคมหรือในฐานะการเรียงล าดับทางสังคม (Social Rank) ของ
บุคคลนั้น ๆ ที่จะก าหนดคนในสังคมให้รู้ว่าบุคคลนั้นอยู่ในต าแหน่งใด โดยต าแหน่งดังกล่าวจะอาศัย
บรรทัดฐานของสังคมในการก าหนดและอธิบายแต่ละสถานภาพหรือบทบาททางสังคม รวมถึงสิทธิ
และหน้าที่ด้วย ซึ่งสถานภาพและบทบาททางสังคมเหล่านี้จะท าให้สมาชิกในสังคมจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอย่างไร (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2534: 123) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศูนย์
สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง “ทัศนคติต่อการกระท าผิดกฎหมาย 
ทัศนคติต่อรูปแบบในการด าเนินชีวิตการใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้ต้องขังไทย” (2557: 96) ที่กล่าวถึง กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่มีอายุสูงขึ้นจะมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
เพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่สูงวัยขึ้นจะมีวุฒิภาวะทางด้านต่าง ๆ อาทิ  
ด้านอารมณ์ ความคิด สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่า จึงมีการไตร่ตรองเห็นคุณค่า 
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ในตนเองสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังในวัยที่มีอายุน้อยกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่าย่อมมี
ความมั่นคงทางด้านอารมณ์และความคิด ท าให้มีภูมิคุ้มกันจากปฏิกิริยาตอบโต้จากสังคมมากกว่าผู้ที่มี
อายุน้อยกว่า ส่งผลให้บุคคลมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรแตกต่างกันตามอายุที่แตกต่างกัน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่าง
กันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรแตกต่างกันน าไปสู่ 
การต้ังสมมติฐานได้ดังนี ้

สมมติฐานที่ 2 ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่าจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากและอายุน้อยจะมีลักษณะที่
มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่ความแตกต่างด้านอายุ
จะไม่มีผลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มีจ านวนครั้ง 
ในการจ าคุกน้อย  

 
(3) การเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการ 

เพื่อลดทอนผลกระทบจากระดับการยอมรับการตีตราจากสังคมของบุคคลนั้น ซึ่งอาจจะน าไปสู่  
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม ที่มีแนวโน้มความเป็นอาชญากรที่น้อยลง โดยวัด
จากการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่ทางเรือนจ าได้จัดให้ ทั้งโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูย่อย เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนลักษณะที่
มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร และไม่คิดกลับไปก่ออาชญากรรมอีกภายหลังการพ้นโทษ   

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งเพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังเมื่อกลับสู่
สังคมแล้วไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก โดยแนวคิดการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังนี้เชื่อว่าหากเราปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าความผิดอย่างไร ผู้กระท าความผิดจะออกมายังสังคมเช่นนั้น ในบางครั้งความผิดของบุคคล
นั้นอาจเกิดขึ้นเพราะความกดดันและสถานการณ์แวดล้อมที่ล่อแหลมและกดดันบุคคลน าไปสู่ 
การกระท าผิด (นัทธี จิตสว่าง, 2546: 1, 9) การลงโทษด้วยความโหดร้ายทารุณหรือความรุนแรงจึงไม่
สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมเหล่านี้ได้ เนื่องจากผู้กระท าความผิดนั้นอาจไม่ได้มีเจตนา
กระท าความผิด อีกทั้งการลงโทษด้วยความโหดร้ายทารุณอาจเป็นการหล่อหลอมขัดเกลาให้บุคคล
เหล่านี้พฤติกรรมรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด จึงควรใช้แนวทางการแก้ไขฟื้นฟู
ขัดเกลาให้ผู้กระท าผิดสามารถปรับตัวและเข้ากับกฎเกณฑ์ในสังคมได้เมื่อกลับสู่ สังคม โดยหาก
ผู้ต้องขังที่จ าคุกอยู่ในเรือนจ าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกหล่อหลอมทัศนคติและ
พฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มผู้กระท าผิด จนอาจน าไปสู่ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรได้  
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อย่างชัดเจนมากขึ้น (Goffman: 1961; ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546; ธานี วรภัทร์, 2556) ดังนั้น 
การที่ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในช่วงระยะเวลาที่จ าคุก จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการแก้ไข
หรือพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นไป 
ในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น และมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรลดลง 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเข้าร่วมโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ที่ถูกจ าคุกในเรือนสามารถสร้างกลไกในการลดทอนความคิด 
ทัศนคติ และพฤติกรรมเชิงลบที่ถูกหล่อหลอมภายในเรือนจ า รวมทั้งอาจลดทอนความรู้สึกและ
มุมมองเชิงลบที่มีต่อตนเองของผู้ต้องขังให้น้อยลง และปฏิเสธลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญา
กรของตนเอง น าไปสู่การตั้งสมมติฐานได้ดังนี้  

สมมติฐานที่ 4 ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ
การเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่ไม่เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู 

สมมติฐานที่ 5 ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟู จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรม 
การแก้ไขฟื้นฟู ในขณะที่ความแตกต่างในการเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่มีผลต่อลักษณะที่มีแนวโน้ม
ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อย   
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2.5 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 

 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากกว่าจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ 

การเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อยกว่า 
สมมติฐานที่ 2 ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่าจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่า

ผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า 
สมมติฐานที่ 3 ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากและอายุน้อยจะมีลักษณะที่มีแนวโน้ม

ต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่ความแตกต่างด้านอายุจะไม่มีผลต่อ
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อย  

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรต้น 

ลักษณะที่มีแนวโน้ม
ต่อการเป็นอาชญากร

ของผู้ต้องขัง 

การตีตราที่เป็นทางการจากสังคม 
(การลงโทษจ าคุก) 

 จ านวนครั้งในการจ าคุก 
H1 

อายุ 

การเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้ต้องขัง 

H3 

H5 

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรปรับ 
H2 

H4 
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สมมติฐานที่ 4 ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟ ู

สมมติฐานที่ 5 ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู 
จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู 
ในขณะที่ความแตกต่างในการเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่มีผลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร
ของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อย 



2.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition)  

 
แนวคิด นิยามเชิง

ทฤษฎี 
นิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

ตัวแปร การวัด ข้อค าถาม 

1. 
ลักษณะที่
มีแนวโน้ม
ต่อการ
เป็น
อาชญากร 

สิ่งที่อาชญากร
คิดและ
พฤติกรรม 
ที่แสดงออกมา  
ที่จะน าไปสู่ 
ความเสี่ยงใน
การก่อ
อาชญากรรม 
(Latessa and 
Lowenkamp, 
2005) รวมถึง
ปัจจัยลักษณะ
ทางชีวภาพที่
เป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่จะน าไปสู่การ
เพิ่มแนวโน้มต่อ
การก่อ
อาชญากรรม 
Kaiser and 
Rasminsky 
(2010) 

ลักษณะที่มี
แนวโน้มต่อการ
เป็นอาชญากร 
ดังนี้ 
1) ต่อต้านค่านิยม
ของสังคม (Anti-
social values) 
2) หาเหตุผล
เข้าข้างตนเอง 
(Rationalization) 
3) ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง
(Entitlement) 
4) มีความสามารถ
ในการควบคุม
ตนเองต่ า 
(Low self-
control) 
5) ขาด
กระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 
(Cognitive 
Laziness) 
 
 

ลักษณะที่
มีแนวโน้ม
ต่อการ
เป็น
อาชญากร
ของ
ผู้ต้องขัง 

เป็นมาตรวัด
แบบรวม
คะแนน 
(Summated 
Rating Scale)  
ที่เกิดจาก
ค าถามจ านวน 
15 ข้อ  
โดยแต่ละข้อ
เป็นการวัดใน
ระดับอันดับ  
(1-4 คะแนน) 

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
ลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อ
การเป็น
อาชญากรของ
ผู้ต้องขัง 
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แนวคิด นิยามเชิง
ทฤษฎี 

นิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

ตัวแปร การวัด ข้อค าถาม 

 
 
 

2. การตี
ตราจาก
สังคมโดย
การ
ลงโทษ
จ าคุก 

กระบวนการ
หรือปฏิกิริยา
ตอบโต้ของ
สังคมที่มีต่อ
ผู้กระท าผิด 
โดยการลงโทษ
ที่เป็นทางการ
หรือ
กระบวนการ
ยุติธรรมถือเป็น
การประกาศ
สถานะเชิงลบ
ใหม่แก่บคุคล
น้ัน 
ต่อสังคม 

การตัดสินลงโทษ
จ าคุกส าหรับ
อาชญากรและ 
ถูกควบคุมตัวอยู่
ในเรือนจ ามีฐานะ
เป็นผู้ต้องขัง 

จ านวน
ครั้งในการ
จ าคุก 

เป็นการวัด
ระดับกลุ่ม 
(Nominal 
Scale)  
โดยวัดจาก
ตัวเลือก  
2 ข้อ ได้แก ่
(1) จ าคุกครั้ง
แรก 
(2) จ าคุก
มากกว่า 1 ครั้ง 

การจ าคุกครั้งนี้
เป็นครั้งที่
เท่าไหร ่
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แนวคิด นิยามเชิง
ทฤษฎี 

นิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

ตัวแปร การวัด ข้อค าถาม 

(พรชัย ขันตี, 
2558: 275 - 
282) 

3. การ
แก้ไข
ฟื้นฟู
ผู้กระท า
ผิด 

การปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดใน
แนวทางของ
การพัฒนา 
แก้ไข และ
ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและ
พฤติกรรมของ
ผู้กระท าผิด 
เพื่อมิให้กลับไป
กระท าผิดซ้ า 
(นัทธี จิตสว่าง, 
2546: 1, 9) 

มาตรการหรือ
รูปแบบในการ
แก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง ผ่าน 
การฝึกอบรม หรือ
การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ โดยมี
มุ่งหวังให้ผู้ต้องขัง
ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและ 
พฤติกรรมที่
เลวร้าย และ 
ไม่คิดกลับไปก่อ
อาชญากรรมอีก
ภายหลังการพ้น
โทษ 

การเข้า
ร่วม
โปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง 

เป็นการวัด
ระดับกลุ่ม 
(Nominal 
Scale) 
โดยวัดจาก
ตัวเลือก 3 ข้อ 
ได้แก ่
(1) ไม่เข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูใดเลย 
(2) เข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูพื้นฐาน 
 (3) เข้าร่วมทั้ง
โปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูพื้นฐาน
และโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟู
เฉพาะ 

ท่านเข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูส าหรับ
ผู้ต้องขังใน
เรือนจ า/ทัณฑ
สถานแบบ
ใดบ้าง 



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วย 

การลงโทษจ าคุกต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังโดยก าหนดแนวทาง
การศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ตลอดจนเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และแนวทางทาง  
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้น าไปสู่การค้นพบข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามการวิจัย
ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.1.1 ประชากร (Population) 
การศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกต่อลักษณะ 

ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มประชากรในการศึกษา คือ 
ผู้ต้องขังเพศชายในคดียาเสพติดที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจ าและทัณฑสถาน ทั้งนักโทษเด็ดขาดและ
นักโทษระหว่าง จ านวนทั้งสิ้น 210,233 คน (ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561)  
ซึ่งเป็นผู้ก่ออาชญากรรมหรือกระท าผิดที่ถูกตีตราจากสังคมอย่างเป็นทางการในรูปแบบของมาตรการ
ลงโทษจากรัฐ 
 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
1. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 

ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ซึ่งก าหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนี้  
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  n  =  N  
          (1+Ne2) 
 

โดย n คือ  กลุ่มตัวอย่าง 
 N คือ ประชากรทั้งหมด 
 e คือ ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
 
แทนค่า n =     210,233 
      1+210,233 (0.052) 
 
   =      210,233 
          526.5825 
 
   =       399.24 
 

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้วิจัย
ต้องการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการท าแบบสอบถามและความเสียหายของแบบสอบถาม 
จึงท าการแจกแบบสอบถามเพ่ิมเป็น 480 ชุด (เรือนจ าละ 120 ชุด) 

 
2. การสุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มแบบชั้นภูมิหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Stratified Sampling) ดังนี ้

ขั้นที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จ าแนก
เรือนจ าและทัณฑสถาน ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การก าหนดอ านาจการคุมขังของ
เรือนจ า พ.ศ. 2554 ใน 2 ลักษณะ คือ  

(1) กลุ่มเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีอ านาจในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษจ าคุก 
15 ปีขึ้นไป ประกอบไปด้วย เรือนจ ากลางจ านวน 34 แห่ง และทัณฑสถาน จ านวน 5 แห่ง (ทัณฑ
สถานหญิงกลาง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ
กลาง และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) 
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(2) กลุ่มเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีอ านาจในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษจ าคุก 
ไม่เกิน 15 ปี ประกอบไปด้วย เรือนจ าพิเศษ จ านวน 30 แห่ง เรือนจ าจังหวัด จ านวน 49 แห่ง 
(ยกเว้นเรือนจ าจังหวัดตรังที่มีอ านาจในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 15 ปี)  เรือนจ า
อ าเภอ จ านวน 26 แห่ง และทัณฑสถาน จ านวน 20 แห่ง (นอกเหนือจากทัณฑสถานในกลุ่มที่ 1)  

ขั้นที่  2 ก าหนดเรือนจ าและทัณฑสถานเป้าหมาย โดยใช้การคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนกลุ่มละ 2 เรือนจ า ได้แก่  

(1) กลุ่มเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีอ านาจในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษจ าคุก  
15 ปีขึ้นไป ได้แก่ เรือนจ ากลางบางขวาง และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง 

(2) กลุ่มเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีอ านาจในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษจ าคุก 
ไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี และเรือนจ าพิเศษมีนบุรี  

ขั้นที่ 3 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจ า โดยวิธีการวิธีสมัคร
ใจ (Voluntary Selection) เรือนจ าละ 120 คน ทั้ งนี้  เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายและประเด็น 
ที่ท าการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว ผู้วิจัยจึงต้องค านึงถึงหลักจริยธรรมในการท าวิจัย ดังนั้น  
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ต้องขังจึงต้องค านึงถึงความเต็มใจของผู้ตอบเป็นส าคัญ  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากประชากรเป็นผู้ที่ควบคุมตัวโดยอยู่ในความดูแลของ
เรือนจ าและทัณฑสถาน ซึ่งในการเก็บข้อมูลผู้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์  รวมทั้ง 
ในการก าหนดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอาจต้องเป็นไปตามความสะดวกและเงื่อนไขของเรือนจ า  
ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เรือนจ าเป็นส าคัญ   
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ภาพที่ 3.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายขั้นตอน (Multi-stage Stratified Sampling)  
 
 
 
 
 
 
 

(1) กลุ่มเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีอ านาจใน
การควบคุมเฉพาะผู้ต้องขังทีม่ีโทษจ าคุก 15 ปี 

(2) กลุ่มเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีอ านาจใน
การควบคุมเฉพาะผู้ต้องขังที่มีโทษไม่เกิน 15 ปี 

เรือนจ าและทณัฑสถาน (143 แห่ง) 

ขั้นที่ 2 ก าหนดเรือนจ าและทัณฑสถานเป้าหมาย โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มละ 2 เรือนจ า 

1 เรือนจ า 1 เรือนจ า 1 เรือนจ า 1 เรือนจ า 

ขั้นที่ 3 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจ า โดยวิธีการสมัครใจ (Voluntary Selection) เรือนจ าละ 
120 คน

120 คน 120 คน 

 
120 คน 

 

120 คน 

 

ขั้นที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  
จ าแนกเรือนจ าและทัณฑสถานตามอ านาจในการควบคุมผู้ต้องขัง 
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3.2 การเก็บข้อมูล 

 
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ต้องขังโดยใช้
การส ารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaires Survey) ในแบ่งประเด็นค าถามออกเป็น 4 ประเด็น 
ดังต่อไปนี ้

ประเด็นที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบไปด้วย อายุ ระดับการศึกษา ประเภทความผิด (คดี) โดยค าถามเป็นแบบปลายปิดให้ผู้ตอบ
เลือกตอบตามตัวเลือกที่ก าหนดไว้  

ประเด็นที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการถูกตีตราทางสังคมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย สถานะของผู้ต้องขัง ระยะเวลาของโทษ จ านวนครั้งในการจ าคุก 
และระยะเวลาในการจ าคุกโดยค าถามเป็นแบบปลายปิดให้ผู้ตอบเลือกตอบตามตัวเลือกที่ก าหนดไว้  

ประเด็นที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย รูปแบบการเข้าร่วมโปรแกรม การเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูพื้นฐาน และการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ โดยค าถามเป็นแบบปลายปิดให้ผู้ตอบ
เลือกตอบตามตัวเลือกที่ก าหนดไว้  

ประเด็นที่ 4 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญา
กรของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการวัดระดับความคิดเห็นที่มีต่อตนเองในประเด็นต่าง ๆ ที่สะท้อนให้
เห็นลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ประเด็นการวัดและข้อค าถามเกี่ยวกับการลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร 
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการ

เป็นอาชญากร 
ค าอธิบาย ข้อค าถาม 

1) ต่อต้านค่านิยมของสังคม 
(Anti-social values) 

- การมีลักษณะของทัศนคติ 
ความคิด ความเช่ือ ที่จะ
สร้างความเสียหายหรือ
ฝ่าฝืนบรรทัดฐานของ
สังคม โดยไม่รูส้ึกผิดกับ
การกระท าของตนเอง 

1) ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบบางอย่า0 
งในสังคม 
2) ท่านเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องท าตาม
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบบางอย่าง 
ที่ถูกก าหนดไว้ในสังคมเสมอไป 
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ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการ
เป็นอาชญากร 

ค าอธิบาย ข้อค าถาม 

3) แม้ท่านจะท าผิดกฎหมาย แต่ท่าน 
เห็นว่าการกระท าดังกล่าว ไม่ได้สร้าง
ความเดือดร้อนให้ใคร 

2) หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 
(Rationalization) 

- การมีแนวโน้มของ
ความคิดในการหาเหตุผล
เข้าข้างตนเอง และคิดว่า
สาเหตแุละแรงจูงใจใน
การก่ออาชญากรรม มา
จากบุคคลอื่น  

1) หากมีความจ าเป็น ท่านยินยอมที่จะ
กระท าผิดเนื่องจากความจ าเป็น 
2) หากถูกจูงใจหรือกดดันจาก
สภาพแวดล้อม ท่านจะยินยอมกระท าผิด 
3) ท่านยินยอมที่จะกระท าผิดหากเห็นว่า
เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ 

3) ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
(Entitlement) 

- การยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง มักท าสิ่งต่าง ๆ 
ตามที่ตนเองต้องการ โดย
อ้างเรื่องสิทธิของตนเอง 
และไม่สนใจคนอื่นว่า
ได้รับผลอย่างไร 

1) ท่านเห็นว่า การรักษาสิทธขิองตนเองมี
ความส าคัญเทา่กับการรักษา กฎหมาย 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือระเบียบบางอย่าง 
ในสังคม 
2) ท่านเห็นว่า ท่านจ าเป็นต้องท่าน
จ าเป็นต้องกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือระเบียบบางอย่างในสังคม 
เนื่องจากต้องการรักษาสิทธิของท่านเอง 
3) ในบางครั้งการรักษาสิทธขิองท่าน 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้อื่นจะเสียผลประโยชน์ 

4) ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองต่ า 
(Low self-control) 

- การขาดความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ และ
ความคิด ท าให้ฟุ้งซ่านง่าย 
ไม่สามารถรักษาพฤติกรรม
ของตนเองให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม และ
เมื่อเกิดความขัดแย้งมักจะ
ใช้ก าลังแก้ปัญหา 

1) ท่านเช่ือว่า ท่านสามารถควบคุม
อารมณ์ได้เป็นอย่างดเีมื่อเกิดสถานการณ์
ที่น่าไม่พอใจ  
2) ท่านเช่ือว่า ท่านสามารถควบคุม
ความคดิตนเองเพื่อแก้ไขปญัหาหรือเมื่อ
อยู่ภายใตส้ภาวะกดดันได้เปน็อย่างด ี
3) ท่านเช่ือว่า การใช้ก าลังอาจเป็น
ทางออกในการแก้ไขปัญหาในบางครั้ง 
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ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการ
เป็นอาชญากร 

ค าอธิบาย ข้อค าถาม 

5 ) ขาดกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(Cognitive Laziness) 

- การไม่มีกระบวนการคิดที่
เป็นระบบ มักง่าย ขาด
ความทะเยอทะยาน และ
ความเบื่อหน่ายใช้การใช้
ชีวิต 

1) ท่านมักใช้ความคิดไตร่ตรองในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเอง 
2) ท่านอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ในอนาคต 
3) ท่านมีแผนการหรือแนวทางการใช้
ชีวิตภายหลังการพ้นโทษ 

 

ผู้วิจัยใช้การวัดระดับความคิดเห็นใช้มาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (Rating scale) 
ตามมาตรวัดของ Likert ในการประเมินค าตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวจากระดับ 
การประเมิน ดังน้ี 

 
มากที่สุด  คือ  4 คะแนน 
มาก  คือ  3 คะแนน 
น้อย  คือ  2 คะแนน 
น้อยที่สุด  คือ  1 คะแนน 
 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยรายละเอียดในการวัดในประเด็นดังกล่าวมีลักษณะที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามในบางประเด็นด้วยข้อความที่ตรงกันข้าม  
เพื่อเป็นการลดอคติในการตอบแบบสอบถามของผู้ต้องขัง โดยค าถามในประเด็นที่ 4 และ 5 จะปรับค่า
คะแนนการประเมิน ดังนี้  

 
มากที่สุด  คือ  1 คะแนน 
มาก  คือ  2 คะแนน 
น้อย คือ  3 คะแนน 
น้อยที่สุด  คือ  4 คะแนน 

 
จากนั้นจะท าการแปลความหมายของผลคะแนนเฉลี่ยในการหาค่า ดังนี้ 
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ช่วงคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
      จ านวนระดับ 
 
    = 4 - 1 
       4 
 
ดังนั้น ช่วงคะแนน  = 0.75 

 
น าไปสู่การแปลความหมายของผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
 

ตารางที่ 3.2 การแปลความหมายของผลเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
3.26 – 4.00 มากที่สุด 
2.51 – 3.25 มาก 
1.76 – 2.50 น้อย 
1.00 – 1.75 น้อยที่สุด 

 
3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
(1) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยจะสร้าง

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ในด้านอาชญาวิทยา การตีตราทางสังคม และการตีตราตนเอง เพื่อน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการศึกษา และก าหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อก าหนดเป็นข้อค าถาม  
ในแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน าเสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญในด้านอาชญวิทยาและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวประกอบด้วย 

1) ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม คือ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ 
โชติชาครพันธุ ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา คือ ดร.อัศนีย์ สังขเนตร ผู้อ านวยการ
กองการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม 
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หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อ
น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 

(2) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปท าแบบทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 48 คน จากเรือนจ ากลาง
คลองเปรม เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหา การใช้ภาษาที่สื่อความหมายแก่กลุ่มเป้าหมาย และ
น าผลงานศึกษามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach’s 
Alpha) ของระดับการตีตราตนเองเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง เท่ากับ 0.727 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงตามที่ก าหนด 
 

3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

(2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) ได้แก่ 

1) Single Factor ANOVA (One-Way ANOVA) และ  
2) Two-factor ANOVA (Two-Way ANOVA) 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้น าทฤษฎีการตีตรา (Labeling Theory) และการตีตราตนเอง 

(Self-labeling) ของนักทฤษฎีต่าง ๆ มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อศึกษาลักษณะที่มี
แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง อิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุก
ต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการถูกตีตราจากสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขัง โดยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจ าคุกของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 
4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 
ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติในการน าเสนอ ดังนี ้
x  หมายถึง  มัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S.D. หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation) 
n หมายถึง  จ านวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
F หมายถึง  ค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากค่าสถิติที่ ใช้ ในการทดสอบ

สมมติฐาน 
* หมายถึง  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศชาย จากจ านวน 480 คน ตอบกลับมาจ านวน 444 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 92.5) มาจากเรือนจ ากลางบางขวาง จ านวน 95 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.40)  
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง จ านวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.02) เรือนจ าพิเศษมีนบุรี 119 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 26.80) และ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 110 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.77)  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 26–30 ปี จ านวน 103 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 23.46) ตั้งแต่ 31–35 ปี จ านวน 93 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.18) และตั้งแต่ 18–25 ปี 
จ านวน 86 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.58) ทั้งนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น 137 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.86) เป็นจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ มัธยมศึกษา
ตอนปลายจ านวน 125 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.15) และประถมศึกษาจ านวน 79 คน (คิดเป็นร้อยละ 
17.87) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เรือนจ า 

เรือนจ ากลางบางขวาง 
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง  
เรือนจ าพิเศษมีนบุร ี
เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี  

 
95 

120 
119 
110 

 
21.40 
27.02 
26.80 
24.77 

รวม 444 100.0 
อายุ 

18 – 25 ป ี
26 – 30 ปี 
31 – 35 ป ี
36 – 40 ป ี
41 – 45 ป ี
46 – 50 ป ี
มากกว่า 50 ปี 

 
86 

103 
93 
79 
44 
14 
20 

 
19.58 
23.46 
21.18 
18.00 
10.02 
3.18 
4.55 

รวม 439 100.0 
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อายุเฉลี่ย 33.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.37 (ค่าต่ าสุด 18, ค่าสูงสดุ 62) 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ไม่ได้รับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
8 

79 
137 
125 
28 
57 
8 

 
1.80 

17.87 
31.00 
28.28 
6.33 

13.00 
1.80 

รวม 442 100.0 
 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจ าคุกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 437 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจ าคุก 
โทษไม่เกิน 3 ปี จ านวน 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.78) เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4–6 ปี จ านวน 103 
คน (คิดเป็นร้อยละ 23.20) ตั้งแต่ 7-25 ปี จ านวน 97 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.85) และตั้งแต่ 
25 ปีขึ้นไป จ านวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.16) ตามล าดับ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 404 คน ในจ านวนนี้
ไม่รวมผู้ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตซึ่งมีจ านวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.30) และ
ประหารชีวิต 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.12) รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถานะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด จ านวน 406 คน (คิดเป็นร้อยละ 
91.44) และเป็นผู้ต้องขังระหว่างจ านวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.56) ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกตัดสินจ าคุกครั้ง
แรกจ านวน 294 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.21) จ าคุกครั้งที่สองจ านวน 114 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.68)  
และจ าคุกตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปจ านวน 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.11)  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่จ าคุกมาแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 432 คน 
ส่วนใหญ่ปัจจุบันจ าคุกมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จ านวน 122 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.24)  
เป็นจ านวนมากที่สุด รองลง ได้แก่ จ าคุกมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี จ านวน 85 คน (คิดเป็นร้อยละ 
19.68) ระยะเวลามากกว่า 6 ปี จ านวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.06) เป็นระยะเวลา 4-6 ปี จ านวน 
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75 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.36) และระยะเวลา 3 ปี จ านวน 72 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.67) 
ตามล าดับ  

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยต้องโทษจ าคุกมาก่อนในอดีต 
จ านวน 136 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมีระยะเวลาในการจ าคุกมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
จ านวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.26) เป็นจ านวนมากที่สุด ระยะเวลามากกว่า 6 ปี จ านวน 28 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 20.59) เป็นอันดับต่อมา โดยมีระยะเวลา 4– 6 ปี จ านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 
19.85) ระยะเวลา 2 ปี จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.12) และระยะเวลา 3 ปี จ านวน 22 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 16.18) 

 
ตารางที่ 4.2 ประเภทของโทษที่ถูกตัดสิน 

ประเภทของโทษที่ถูกตัดสิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
โทษที่มีระยะเวลาก าหนด 

(1) ไม่เกิน 3 ปี 
(2) 4–6 ปี 
(3) 7–25 ปี 
(4) 25 ปีขึ้นไป 

โทษตลอดชีวิต 
ประหารชีวิต 

404 
150 
103 
97 
54 

28 
5 

90.99 
33.78 
23.20 
21.85 
12.16 

6.30 
1.12 

รวม 437 100.0 
 
ตารางที่ 4.3 สถานะผู้ต้องขัง 

สถานะผู้ต้องขัง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้ต้องขังระหว่าง 
ผู้ต้องขังเด็ดขาด 

38 
406 

8.56 
91.44 

รวม 444 100.0 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนครั้งในการจ าคุก 
จ านวนครั้งทีจ่ าคุก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้งขึ้นไป 

294 
114 
36 

66.21 
25.68 
8.11 

รวม 444 100.0 
 
ตารางที่ 4.5 ระยะเวลาในการจ าคุก 

ระยะเวลาในการจ าคุก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาในการจ าคุก (ปัจจุบัน) 

ไม่เกิน 1 ปี 
2 ปี 
3 ปี 
4 – 6 ปี 
มากกว่า 6 ปี 

 
122 
85 
72 
75 
78 

 
28.24 
19.68 
16.67 
17.36 
18.06 

รวม 432 100 
ระยะเวลาในการจ าคุกในอดีต  
(กรณีที่เคยจ าคุกมาแล้ว) 

ไม่เกิน 1 ปี 
2 ปี 
3 ปี 
4 – 6 ปี 
มากกว่า 6 ปี 

 
 

33 
26 
22 
27 
28 

 
 

24.26 
19.12 
16.18 
19.85 
20.59 

รวม 136 100 
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4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัย จ านวน 438 คน ส่วนใหญ่ 
มีการเข้าร่วมเฉพาะโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัยพื้นฐาน  จ านวน 267 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.00)  
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัยทั้งสองประเภท  จ านวน 137 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.03)  
และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัยประเภทใดเลย 34 คน (คิดเป็น  
ร้อยละ 7.80) 
 
ตารางที่ 4.6 การเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัย 

การเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
เข้าร่วมเฉพาะโปรแกรมพื้นฐาน 
เข้าร่วมทั้งสองโปรแกรม 
ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมใด 

267 
137 
34 

61.00 
31.03 
7.80 

รวม 438 100.0 
 

อย่างไรก็ดี  เมื่ อพิจารณาประเภทการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ ไขพฤตินิสัยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมโปรแกรมพื้นฐานส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
จ านวน 343 คน เป็นจ านวนที่มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 83.86) รองลงมาได้แก่ การฝึกอาชีพ  
จ านวน 276 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.48) การศึกษา จ านวน 156 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.14)  
และกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 69 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.91) ตามล าดับ และหากพิจารณาเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมโปรแกรมเฉพาะเพียงส่วนเดียว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
เข้าร่วมโปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิดคดียาเสพติดเป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 119 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 26.80) รองลงมา คือ โปรแกรมแก้ไขผู้กระท าผิดซ้ า จ านวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.03) 
และจ านวนโปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิดที่มีผู้เข้าร่วมน้อยที่สุด คือ โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิด
เกีย่วกับสุรา จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ .23) 
  



70 
 

 
 

ตารางที่ 4.7 ประเภทของโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัยที่เข้าร่วม 
การเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
โปรแกรมพื้นฐาน 

การฝึกอาชีพ 
การศึกษา 
กิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมนันทนาการ 

โปรแกรมเฉพาะ 
การแก้ไขผู้กระท าผิดทางเพศ 
การแก้ไขผู้กระท าผิดคดียาเสพติด 
การแก้ไขผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง 
การแก้ไขผู้กระท าผิดเก่ียวกับทรัพย ์
การแก้ไขผู้กระท าผิดเก่ียวกับชีวิต 
การแก้ไขผู้ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
การแก้ไขผู้กระท าผิดเก่ียวกับสุรา 
ยุติธรรมน าสันติสุข 
แก้ไขผู้กระท าผิดซ้ า 
โปรแกรมอื่นๆ 

 
276 
156 
343 
69 

 
5 

119 
10 
3 
9 

11 
1 

15 
49 
16 

 
67.48 
38.14 
83.86 
16.91 

 
1.13 

26.80 
2.26 
.68 

2.03 
2.48 
.23 

3.38 
11.03 
3.60 
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4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 
โดยพิจารณาในทุกด้าน พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.16 (SD = .331) ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 

ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขัง 

จ านวนผู้ตอบ 
(คน) �̅� SD. 

1) การต่อต้านค่านิยมของสังคม 439 2.62 .557 
2) การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 440 2.61 .563 
3) การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง 435 2.22 .735 
4) ความสามารถในการควบคุมตนเองต่ า 440 1.92 .552 
5) การขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 442 1.43 .434 

ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 2.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .331 

 

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ผู้ต้องขังมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ 
การเป็นอาชญากรในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป โดยสามารถเรียงล าดับคุณลักษณะ 
ในด้านที่ผู้ต้องขังมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ การต่อต้าน
ค่านิยมของสังคม ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 (SD = .557) การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Entitlement) ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ 
มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.61 (SD = .563)  
การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มี ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ 
การเป็นอาชญากรอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.22 (SD = .735) ความสามารถในการควบคุม 
ตนเองต่ า (Low self-control) ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.92 (SD = .522) และการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(Cognitive Laziness) ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ในระดับ 
น้อยมาก มีค่าเฉลี่ย 1.43 (SD = .434)  
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ดังนั้น เพื่อจ าแนกให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขังที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน จึงท าการจ าแนกวิเคราะห์ ลักษณะที่มีแนวโน้ม 
ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.9 การต่อต้านค่านิยมของสังคม (Anti-social Values) 

การต่อต้านค่านิยมของสังคม  
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) �̅� SD. 

1) เห็นว่า ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบบางอย่างในสังคมยังไม่เหมาะสม 

442 2.90 .779 

2) เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องท าตามข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือระเบียบบางอย่างที่ถูกก าหนดไว้ใน
สังคมเสมอไป 

441 2.22 .808 

3) เห็นว่า แม้ตนเองจะท าผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้
สร้างความเดือดร้อนให้ใคร 

442 2.76 .923 

การต่อต้านค่านิยมของสังคมเฉลี่ย 2.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .557 
 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านการต่อต้านค่านิยมของสังคม พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 (SD = .557) อาจเนื่องมาจาก
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีทัศนคติเชื่อว่าการกระท าบางอย่างเป็นการกระท าที่ไม่ได้สร้างความเดื อดร้อน 
ให้ใคร แม้ว่าจะการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอาชญากรรมที่ตนเองก่อบางอย่าง
มีตนเองเป็นผู้เสียหายเพียงคนเดียว อีกทั้งเชื่อว่าข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบบางอย่างที่ถูกก าหนดไว้
ในสังคมไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากเห็นว่าข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ ง หรือระเบียบ 
เหล่านั้นไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร 
ในด้านการต่อต้านค่านิยมของสังคมอยู่ในระดับมาก  
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ตารางที่ 4.10 การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) 

การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง  
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) �̅� SD. 

1) เห็นว่า หากมีความจ าเป็น ตนเองยินยอมที่
จะกระท าผิดเนื่องจากความจ าเป็น 

440 2.28 1.005 

2) เห็นว่า หากถูกจูงใจหรือกดดันจาก
สภาพแวดล้อม ตนเองจะยินยอมกระท าผิด 

444 2.09 .849 

3) เห็นว่า ตนเองยินยอมที่จะกระท าผิดหากเห็น
ว่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน ์

437 2.32 .928 

การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเฉลี่ย 2.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .735 
 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.23 (SD = .735) อาจเนื่องมาจาก
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีทัศนคติเชื่อว่าหากอยู่ในสถานการณ์จ าเป็นหรือถูกบีบบังคับหรือกดดันให้กระท า
ความผิด ตนเองอาจจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ต้องยินยอมกระท าได้ แม้ว่าการกระท าความผิดนั้น  
เป็นสิ่งที่จ าเป็น และอาจท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือได้ผลประโยชน์ที่ต้องการ เนื่องจาก 
การอ้างว่าตนเองก่ออาชญากรรมมีความจ าเป็นหรือเพราะสภาพแวดล้อมกดดันเป็นเหตุผลที่มักถูก
สังคมตัดสินหรือมองว่าเป็นข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวมากกว่า เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มี ลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรในด้านการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองอยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่เป็นไป 
ตามสมมติฐาน  
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ตารางที่ 4.11 การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Entitlement) 

การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง  
จ านวน

ผู้ตอบ (คน) �̅� SD. 

1) เห็นว่า การรักษาสิทธิของตนเองมีความส าคัญ
เท่ากับการรักษา กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ
ระเบียบบางอย่างในสังคม 

443 3.09 .752 

2) เห็นว่า จ าเป็นต้องกระท าผิดกฎหมาย ขอ้บังคับ 
ค าสั่งหรือระเบียบบางอย่างในสังคม เนื่องจาก
ต้องการรักษาสิทธิของตนเอง 

442 2.36 .881 

3) เห็นว่า ในบางครั้งการรักษาสิทธิของตนเอง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้อื่นจะเสียผลประโยชน ์

441 2.39 .840 

การยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเฉลี่ย 2.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .563 
 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.61 (SD = .563) อาจเนื่องมาจาก
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีทัศนคติเชื่อว่าการที่ตนเองจะสามารถรักษาสิทธิของตนเองในสังคมให้เทียบเท่า  
คนอื่นได้นั้น บางครั้งจ าเป็นต้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งหรือระเบียบบางอย่าง
ในสังคม เพื่อต้องการรักษาสิทธิของตนเองเป็นส าคัญ ซึ่งการกระท าเพื่อรักษาสิทธิของตนเองบางครั้ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท าให้ผู้อื่นจะเสียผลประโยชน์เนื่องจากเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องหาหนทาง 
เอาตัวรอดในสังคม ท าให้ผู้ต้องขังเชื่อว่าการรักษาสิทธิของตนเองนั้นยังมีความส าคัญเท่ากับ 
หรือมากกว่าการรักษา กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งหรือระเบียบบางอย่างในสังคม รวมทั้งการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้อื่นกับตนเอง เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มี ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น 
อาชญากรในด้านการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.12 ความสามารถในการควบคุมตนเองต่ า (Low Self-control) 

ความสามารถในการควบคุมตนเองต่ า 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) �̅� SD. 

1) เห็นว่า สามารถควบคุมอารมณไ์ด้เป็นอยา่ง
ดีเมื่อเกิดสถานการณ์ที่น่าไมพ่อใจ  

444 1.96 .819 

2) เห็นว่า ตนเองสามารถควบคุมความคิด
ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเมื่ออยู่ภายใต้
สภาวะกดดนัได้เป็นอย่างด ี

440 1.91 .666 

3) เห็นว่า การใช้ก าลังอาจเป็นทางออกในการ
แก้ไขปัญหาในบางครั้ง 

444 1.88 .855 

ความสามารถในการควบคุมตนเองต่ าเฉลี่ย 1.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .511 
 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านความสามารถในการควบคุมตนเองต่ า พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ 
มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.92 (SD = .511)  
อาจเนื่องมาจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีทัศนคติเชื่อว่าตนเองสามารถหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  
โดยไม่ต้องใช้ก าลังแก้ปัญหาทุกครั้ง สอดคล้องกับสถานการณ์การกระท าผิดในปัจจุบันที่อาชญากร
ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดซึ่งผู้ก่ออาชญากรรมประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีอารมณ์รุนแรง
หรือมีลักษณะก้าวร้าวเหมือนในอดีต อีกทั้งเชื่อว่าตนเองยังสามารถควบคุมอารมณ์และความคิด  
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ แม้ว่าจะตกอยู่ในสภาวะที่กดดันหรือเกิดสถานการณ์ที่ตนเองไม่พอใจ เป็นเหตุให้
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรในด้านความสามารถในการควบคุม
ตนเองต่ าอยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 4.13 การขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Cognitive Laziness) 
การขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) �̅� SD. 

1) เห็นว่า ตนเองมักใช้ความคิดไตร่ตรองใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเอง 

442 1.72 .695 

2) เห็นว่า ตนเองอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ใน
อนาคต 

444 1.18 .502 

3) เห็นว่า ตนเองมีแผนการหรือแนวทางการ
ใช้ชีวิตภายหลังการพ้นโทษ 

444 1.39 .623 

การขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเฉลี่ย 1.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .434 
 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พบว่า ผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรอยู่ในระดับน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.43  
(SD = .434 ) อาจเนื่ องมาจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีทัศนคติ เชื่อว่าเมื่ อเกิดปัญหาขึ้นตนเอง 
มักจะใช้ความคิดและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ และแม้ว่าตนเองจะอยู่ในสถานะ
ของการเป็นผู้ต้องขังแต่ยังมีการวางแผนการใช้ชีวิตเมื่อภายหลังการพ้นโทษจ าคุก อีกทั้งยังมีความหวัง
ว่าตนเองจะสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ได้ เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มี ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ 
การเป็นอาชญากรในด้านการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอยู่ในระดับน้อยมาก 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรในแต่ละด้านจะเห็นว่า 
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญเรื่องของตนเองเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่ส่งผลให้ เกิดลักษณะ
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรมากหรือน้อย โดยด้านที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร
น้อย อาทิ ในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะเชื่อว่าตนเอง  
จะใช้ความคิดและสติปัญญาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาได้ สามารถวางแผนการใช้ ชีวิตภายหลัง 
การพ้นโทษได้ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม และในด้านความสามารถในการควบคุมตนเองที่ผู้ต้องขัง 
ส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องใช้ก าลังแก้ปัญหาทุกครั้ง อีกทั้งเชื่อว่าตนเอง  
ยังสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาได้ แม้ว่าจะตกอยู่ ในสภาวะที่กดดันหรือ 
เกิดสถานการณ์ที่ตนเองไม่พอใจ และในด้านที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรมาก  
อาทิ ในด้านการต่อต้านค่านิยมของสังคม เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีทัศนคติเชื่อว่าการกระท า
บางอย่างเป็นการกระท าที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แม้ว่าจะการกระท านั้นเป็นการกระท า 
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ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอาชญากรรม อีกทั้งเชื่อว่าข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบบางอย่างที่ถูกก าหนดไว้
ในสังคมไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากเห็นว่าข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบเหล่านั้น 
ไม่เหมาะสม และในด้านการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ที่บางครั้งจ าเป็นต้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งหรือระเบียบบางอย่างในสังคมหรือท าให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์  ทั้งหมด 
เพื่อต้องการรักษาสิทธิของตนเองเท่านั้น 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 

4.5.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการจ าคุกของผู้ต้องขัง
กับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยใช้สถิติ One-way ANOVA 
 
ตารางที่ 4.14  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโนม้ 

ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังจ าแนกตามจ านวนครั้งในการจ าคุก 
(n = 424) 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .793 2 .396 3.657 .027 
ภายในกลุ่ม 45.430 419 .108   

รวม 46.223 421    
 

จากตารางที่ 4.14 เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินจ าคุกครั้งแรก ผู้ต้องขังที่จ าคุกครั้งที่สอง และผู้ต้องขังที่จ าคุกตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป 
จากผู้ต้องขังจ านวน 424 คน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติ One-way ANOVA พบว่า 
ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร
แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบ
รายคู่ ว่าผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกที่แตกต่างกันกลุ่มใดบ้างที่มีลักษณะที่มีแนวโน้ม 
ต่อการเป็นอาชญากรที่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.15  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้ม
ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังจ าแนกตามจ านวนครั้งในการจ าคุกเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการ Scheffe 

(n = 424) 
 1 ครั้ง 2 ครั้ง ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป 

1 ครั้ง - -.0576 -.1435* 
2 ครั้ง  - -.0858 

ตั้งแต่ 3 ครั้งขึน้ไป   - 
*p<.05 
 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้ม
ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังจ าแนกตามจ านวนครั้งในการจ าคุกเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ Scheffe 
พบว่า ผู้ต้องขังที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรแตกต่างกัน มี 1 คู่ คือ ผู้ต้องขัง 
ที่ถูกตัดสินจ าคุกครั้งแรก กับผู้ต้องขังที่จ าคุกต้ังแต่สามครั้งขึ้นไป  

ในขณะที่ผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินจ าคุกครั้งแรก กับผู้ต้องขังที่จ าคุกครั้งที่สอง และผู้ต้องขัง 
ที่จ าคุกครั้งที่สอง กับผู้ต้องขังที่จ าคุกตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป ไม่พบว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะที่มีแนวโน้ม 
ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.15 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่  1 ที่ ว่า ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากกว่า 
จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรมากกว่าผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อย 
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4.5.2 การทดสอบสมมติฐานที่  2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ต้องขังกับลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยใช้สถิติ One-way ANOVA  
 
ตารางที่ 4.16  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโนม้

ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังจ าแนกตามอาย ุ
(n = 421) 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.077 4 .269 2.486 .043 
ภายในกลุ่ม 44.639 412 .108   

รวม 45.716 416    
 

จากตารางที่ 4.16 เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังจ าแนกตามอายุของผู้ต้องขัง ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ต้องขังที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีผู้ต้องขังที่มีอายุ 26–30 ปี ผู้ต้องขังที่มีอายุ 31–35 ปี ผู้ต้องขังที่มีอายุ 36–
40 ปี และผู้ต้องขังที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จากผู้ต้องขังจ านวน 444 คน โดยสถิติ One-way ANOVA 
พบว่า ผู้ต้องขังที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรแตกต่างกันอย่าง
น้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ ว่าผู้ต้องขัง 
ที่มีอายุที่แตกต่างกันกลุ่มใดบ้างที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรที่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.17  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้ม
ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ 
Scheffe 

(n = 421) 
 อายุไม่เกิน 25 

ปี 
26 – 30 ป ี 31 – 35 ปี 

36 – 40 
ป ี

อายุ 41 ปีขึน้
ไป 

อายุไม่เกิน 25 ปี - .0972 .0288 .0320 .0591 
26 – 30 ป ี  - .0683 .0651 .1563* 
31 – 35 ป ี   - .0036 .0880 
36 – 40 ป ี    - .0912 

อายุ 41 ปีขึ้นไป     - 
*p<.05 
 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้ม
ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังจ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ Scheffe พบว่า 
ผู้ต้องขังที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรแตกต่างกัน มี 1 คู่ คือ ผู้ต้องขังที่มีอายุ 26–30 
ปี กับผู้ต้องขังที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป  

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่าจะมีลักษณะที่มีแนวโน้ม 
ต่อการเป็นอาชญากรมากกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมาก 
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4.5.3 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการจ าคุกและลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยมีอายุของผู้ต้องขังเป็นตัวแปรปรับ โดยใช้สถิติ 
Two-Way ANOVA  

 
ตารางที่ 4.18  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้ม

ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกต่างกัน โดยมีอายุของ
ผู้ต้องขังเป็นตัวแปรปรับ 

(n = 421) 
ข้อมูล SS DF MS F Sig. 

Interaction .885 8 .111 1.034 .410 
*p<.05 

 
จากตารางที่ 4.18 เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุก
ต่างกัน โดยมีอายุของผู้ต้องขังเป็นตัวแปรปรับ จากผู้ต้องขังจ านวน 421 คน พบว่า อายุที่แตกต่างกัน
ไม่ ได้มีผลท าให้ ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้ งในการจ าคุกกับ ลักษณะที่ มีแนวโน้มต่อ 
การเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุ กมาก 
จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อย 
ในทุกกลุ่มอายุ  

ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากและอายุน้อย 
จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่ความแตกต่าง
ด้านอายุจะไม่มีผลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มีจ านวนครั้ง  
ในการจ าคุกน้อย 
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4.5.4 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู 
ของผู้ต้องขังกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA 
 
ตารางที่ 4.19  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้ม

ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง จ าแนกตามการเขา้ร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟขูอง
ผู้ต้องขัง 

(n = 416) 
แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม .399 2 .199 1.826 .162 
ภายในกลุ่ม 45.084 413 .109   

รวม 45.483 415    
  

จากตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่
มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังจ าแนกตามการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูของผู้ต้องขัง 
จากผู้ต้องขังจ านวน 416 คน พบว่า ผู้ต้องขังที่มีการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่แตกต่างกันมี
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 ที่ว่า ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูจะมีลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟ ู  
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4.5.3 การทดสอบสมมติฐานที่  5 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการจ าคุกและลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยมีการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูของผู้ต้องขัง 
เป็นตัวแปรปรับ โดยใช้สถิติ Two-Way ANOVA 
 
ตารางที่ 4.20  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่มีแนวโน้ม

ต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกต่างกัน โดยมีการเข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟขูองผู้ต้องขังเป็นตัวแปรปรับ  

(n = 416) 
ข้อมูล SS DF MS F Sig. 

Interaction .154 4 .038 .354 .841 
*p<.05 
 

จากตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ 
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกต่างกัน โดยมีการเข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูของผู้ต้องขังเป็นตัวแปรปรับ จากผู้ต้องขังจ านวน 416 คน พบว่า การเข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูของผู้ต้องขังที่แตกต่างกันไม่ได้มีผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้ง 
ในการจ าคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังเปลี่ยนแปลงไป  กล่าวคือ 
ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขัง
ที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อยไม่ว่าผู้ต้องขังจะเข้าโปรแกรมในรูปแบบใด 

ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 ที่ว่า ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมากและไม่ได้เข้า
ร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขั งที่เข้าร่วม
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู ในขณะที่ความแตกต่างในการเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่มีผลต่อลักษณะที่มี
แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกน้อย 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 

จากอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุก  และปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการถูกตีตราจากสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรของผู้ต้องขั ง โดยกลุ่มประชากรในการศึกษา คือ ผู้ ต้องขั งในเรือนจ า ซึ่ งเป็น 
ผู้ก่ออาชญากรรมหรือกระท าผิดที่ถูกตีตราจากสังคมอย่างเป็นทางการในรูปแบบของมาตรการลงโทษ
จากรัฐ ผู้วิจัยท าการส ารวจข้อมูลจากผู้ต้องขังชายจ านวน 444 คน จากเรือนจ ากลางบางขวาง  
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง เรือนจ าพิเศษมีนบุรี และเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 33 ปี และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยข้อมูลเกี่ยวกับ  
การจ าคุก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถูกศาลตัดสินลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลา 1–5 ปี  
โดยเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด และเป็นผู้ที่ถูกตัดสินจ าคุกครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่จ าคุกมาแล้วเป็นระยะเวลา 
1–5 ปี ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขพฤตินิสัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เข้าร่วมเฉพาะโปรแกรมพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนา และรองลงมา คือ  
การฝึกอาชีพ  

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยรวมอยู่ใน 
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 
ในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ต้องขังมีลักษณะของการต่อต้านค่านิยมของสังคม (Anti-social Values) และ 
การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Entitlement) อยู่ในระดับมาก  ในขณะที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ 
การเป็นอาชญากรในลักษณะของการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) และความสามารถ
ในการควบคุมตนเองต่ า (Low Self-control) อยู่ในระดับน้อย รวมทั้งมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ 
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การเป็นอาชญากรในลักษณะของการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Cognitive 
Laziness) อยูใ่นระดับน้อยที่สุด 

ทั้งนี ้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า 
(1) การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการจ าคุกของ

ผู้ต้องขังกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานที ่ 1 ที ่ว่า ผู ้ต้องขังที ่มีจ านวนครั้งมากกว่าจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ 
การเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังมากกว่า 

(2) การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ต้องขังกับลักษณะที่มี
แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 2  
ที่ว่า ผู้ต้องขังที ่มีอายุที ่น้อยกว่าจะมีระดับการตีตราตนเองเป็นอาชญากรมากกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุ
มากกว่า 

(3) การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการจ าคุกและ
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังโดยมีอายุของผู้ต้องขังเป็นตัวแปรปรับ โดยใช้
สถิติ Two-Way ANOVA  พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า ผู้ต้องขังที่มีจ านวนครั้งในการจ าคุกมาก
และอายุน้อยจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่
ความแตกต่างด้านอายุจะไม่มีผลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มี
จ านวนครั้งในการจ าคุกน้อย 

(4) การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
ของผู้ต้องขังกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA 
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่  4 ที่ว่า ผู้ต้องขังที่มีการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่แตกต่างกัน 
จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังแตกต่างกัน 

(5) การทดสอบสมมติฐานที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการจ าคุกและ
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังโดยมีการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเป็น 
ตัวแปรปรับ โดยใช้สถิติ Two-Way ANOVA พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 ที่ว่า ผู้ต้องขังที่มีจ านวน
ครั้งในการจ าคุกมากและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู จะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรสูงกว่าผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู ในขณะที่ความแตกต่างในการเข้าร่วม
โปรแกรมจะไม่มีผลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังในกลุ่มที่มีจ านวนครั้ง 
ในการจ าคุกน้อย 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่

มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรโดยรวมอยู่ในน้อย อาจเนื่องมาจากผู้ต้องขังที่ เป็น 
กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นผู้ต้องขังที่ต้องโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะของการเป็นผู้กระท าผิด
ในคดีจ าหน่ายยาเสพติดรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาซับซ้อนไม่เหมือนกับปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ 
โดยกลุ่มผู้กระท าผิดกลุ่มนี้เริ่มต้นมาจากผู้เสพและพัฒนาเป็นผู้จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายยาเสพติดนั้น
ส่วนใหญ่เพื่อต้องการเงิน มาซื้อยาเสพติด และใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  ผู้ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่ได้คิดว่า
สิ่งที่ตนเองท าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออาชญากรรม เนื่องจากการกระท าดังกล่าวนอกจากจะท าให้
ตนเองเป็นที่ยอมรับ สร้างชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในกลุ่ม และยังมองว่าการจ าหน่ายหรือใช้ยาเสพติด
เกิดจากความสมัครใจส่วนบุคคลไม่ได้บังคับ ข่มขู่ สร้างความเดือดร้อนหรือท าร้ายใคร (เกษมศานต์ 
โชติชาครพันธุ์ และคณะ, 2558 : 109) ซึ่งในสังคมบางประเทศการใช้ยาเสพติดไม่เป็นความผิด  
แต่ความผิดของยาเสพติดเป็นความผิดที่รัฐก าหนดขึ้น หรือ Mala Prohibita ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้กระท า
ผิดกลุ่มนี้ใช้อ้างว่าสิ่งที่ตนเองท าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย และมองว่าตนเองไม่ใช่อาชญากรที่มีความชั่วร้าย
ตามที่สังคมได้นิยามไว้ ดังนั้น ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดส่วนใหญ่ยังมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็น
อาชญากรไม่มีมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในด้านการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบที่มีคะแนนต่ าที่สุด 
 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 
พบว่า มีข้อสังเกตที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

(1) จ านวนครั้งในการจ าคุก เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการถูกตีตราจาก
สังคมอย่างเป็นทางการต่อบุคคลน้ัน ซึ่งสะท้อนจ านวนครั้งในการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลนั้น ๆ 
ส่งผลให้เกิดการตีตราซ้ าจากสังคม และน าไปสู่การสร้างลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของ
ผู้ต้องขัง จนบุคคลที่ถูกตีตรานั้นเชื่อว่าตนเองเป็นอย่างที่สังคมก าหนดจนสุดท้ายบุคคลเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองไปตามภาพที่สังคมก าหนด โดยการตีตราทางสังคมอย่างเป็นทางการซ้ า ๆ จะวัดจาก
จ านวนครั้งในการจ าคุกของผู้ต้องขัง ซึ่งบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม 
และสังคมไม่ยอมรับการกระท านั้น บุคคลจะถูกลงโทษหรือตีตราจากสังคมอย่างเป็นทางการ  
โดย Lemert (1967 อ้างถึงใน เสกสัณ เครือค า, 2558: 123) อธิบายว่า การตอบโต้จากสังคมเช่นนี้
เป็นการกระตุ้นหรือตอกย้ าพฤติกรรมเบี่ยงเบนครั้งแรก (Primary Deviance) ของบุคคล ท าให้บุคคล
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เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร (Secondary Deviance) ไปในที่สุด และจากการที่บุคคลเหล่านี้ 
ถู กสั งคมก าหนดภาพ ลั กษ ณ์ ว่ า เป็ นบุ คคลที่ ส าม ารถก่ ออาชญ ากรรม ได้ เมื่ อ มี โอกาส  
ทั้งที่ความจริงบุคคลยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมอาชญากรรมหรือมีความคิดเช่นนั้นออกมา แต่การถูกตีตรา
จากสังคมและปฏิเสธไม่ให้อยู่สังคมด้วย ท าให้บุคคลที่ถูกตีตรา (Alternative Behavior) มีทางเลือก
น้อยลงหรือพื้นที่ในสังคมน้อยลง น าไปสู่การรวมกลุ่มกันของบุคคลที่ถูกปฏิเสธจากสังคม ซึ่งอาจน าไปสู่
การรวมตัวกันของผู้ที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้เกิดการรับรู้และก าหนดให้
ตนเองกลายเป็นอาชญากร (Criminal Self-image) เหมือนที่สังคมก าหนด (Lemert, 1967 อ้างถึงใน 
พรชัย ขันตี, 2558: 283 – 284) ทั้งนี้ บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวรจะมีโอกาสก่ออาชญากรรม
ที่รุนแรงและหลากหลายมากกว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นต้น เนื่องจากบุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนขั้นต้นอาจจะกระท าผิดโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นความผิดเล็กน้อย แต่บุคคลที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวรจะก่ออาชญากรรมจากความเชื่อว่าตนเองเป็นอาชญากรที่ก่ออาชญากรรม
เป็นวิถีชีวิตปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ผ่านการลงโทษด้วยวิธีการจ าคุกจะมีโอกาสที่จะตีตรา
ตนเองเป็นอาชญากรมากกว่าผู้ที่ไม่เคยกระท าผิด เนื่องจากการลงโทษจ าคุกเป็นการคัดแยกผู้ที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนให้ออกไปจากสังคม การลงโทษเช่นนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ าให้ผู้ที่ถูกตีตรา และสังคม
เกิดความรู้สึกเชิงลบกับบุคคลที่ถูกลงโทษเช่นนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการลงโทษจ าคุกมีนัยของ 
การแสดงว่าบุคคลที่ถูกคัดแยกไปนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ปกติและไม่สมควรอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม 
เป็นผู้ร้ายแตกต่างจากผู้ดี เป็นคนคุก การสร้างภาพเหล่านี้น าไปสู่การยอมรับสถานะและการตีตรา
ตนเองเป็นอาชญากรอาชีพ (Habitual Crime) ท าให้บุคคลมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร
มากยิ่งขึ้น และอาจด ารงชีพอยู่ด้วยการประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องหรือการกระท าผิด 
จนติดเป็นนิสัย (Clinard, 1963)  

(2) อายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคมและต าแหน่งของบุคคลใน
สังคมที่บุคคลอาศัยอยู่  โดยสถานะทางสังคมของบุคคลจะมีความสัมพันธ์กับการถูกตีตราจากสังคม
ทั้งการตีตราอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจะส่งผลเกี่ยวเนื่องทั้งกับความร้ายแรงหรือ
รุนแรงที่บุคคลจะถูกตีตรา และลักษณะว่าจะสังคมตีตราถูกตีตราอย่างไร โดยปัจจัยด้านอายุจะเข้ามา
มีผลตั้งแต่แรกเริ่มที่บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แล้วจะถูกสังคมตัดสินว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม่ เนื่องจากสถานะทางสังคมของบุคคลนอกจากจะแสดงสถานะและ
ต าแหน่งในสังคมของบุคคลแล้ว สถานะทางยังเป็นการก าหนดหน้าที่ และความคาดหวังของบุคคลที่
จะแสดงออกหรือกระท ากับสังคมอย่างไรด้วย นอกจากนี้สถานะด้านอายุของบุคคลยังมีอิทธิพลต่อ
การที่บุคคลจะก าหนดตนเองว่าเป็นอย่างไรผ่านการรับรู้จากปฏิกิริยาตอบโต้ทางสังคมที่จะหล่อหลอม
บุคคลน้ัน ๆ อีกด้วย ซึ่ง Erikson (1966) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อกระบวนการตีตราจากสังคมว่า 
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กระบวนการตีตราทางสังคมนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่บุคคลกระท าเป็นส าคัญ  
แต่ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศูนย์สุขภาพจิต  
กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง “ทัศนคติต่อการกระท าผิดกฎหมาย ทัศนคติต่อ
รูปแบบในการด าเนินชีวิตการใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังไทย” 
(2557: 96) ที่กล่าวถึง กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่มีอายุสูงขึ้นจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มสูงขึ้น
ตามล าดับ เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่สูงวัยขึ้นจะมีวุฒิภาวะทางด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านอารมณ์ 
ความคิด สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่า จึงมีการไตร่ตรองเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังในวัยที่มีอายุน้อยกว่า ท าให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าย่อมมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ 
ความคิด ท าให้มีภูมิคุ้มกันปฏิกิริยาตอบโต้จากสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่าจะมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร 
มากกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า ซึ่งที่ผู้ต้องขังที่มีอายุเพิ่มขึ้นจะมีระดับการตีตราตนเองลงลด 
ท าให้มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรลดลงไปด้วย  

อย่างไรก็ดี แม้ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่ามีลักษณะที่มี
แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรมากกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุมาก แต่เมื่อน ามาพิจารณาควบคู่กับจ านวนครั้ง
ในการจ าคุกกลับพบว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุเท่าใดหากมีจ าคุกจ านวนเพิ่มขึ้นจะมีลักษณะที่มี
แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากกระบวนการในการลงโทษจ าคุกที่ปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังเหมือนกันทุกคน ท าให้ผู้ต้องขังรู้สึกถูกตีตราในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งในกระบวนการ 
ตีตราในเรือนจ าเช่นนี้ จะแตกต่างจากสภาพสังคมภายนอกที่ผู้ที่มีอายุน้อยมักจะถูกกระบวนการตีตรา
จากสังคมน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมาก ส่งผลให้อายุไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร
ในกลุ่มผู้ต้องขังที่มีจ านนครั้งในการจ าคุกมาก 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การถูกตีตราซ้ าอย่างเป็น
ทางการจากสังคมโดยการลงโทษจ าคุกปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร 
ในลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรได้ ดังนั้น ยิ่งบุคคลถูกตีตราซ้ าโดยการลงโทษจ าคุก
บ่อยครั้งเพียงใดจะยิ่งเป็นการตอกย้ าให้ผู้ที่ถูกตีตราและสังคมเกิดความรู้สึกเชิงลบมากยิ่งขึ้น  และ 
อาจน าไปสู่การมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังมากขึ้น 

 
ในขณะที่ปัจจัยด้านการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ที่พบว่า ไม่ได้มีอิทธิพลต่อลักษณะที่มี

แนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังนั้น อาจมาจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
(1) ตัวผู้ต้องขังเอง ที่ ตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมแก้ ไขฟื้นฟู เพราะสาเหตุอื่น  

โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 ประโยชน์ของผู้ต้องขัง มาตรา 52 ที่ระบุไว้ว่า 
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นักโทษเด็กขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา 
และท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษอาจได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมีประโยชน์ 8 ข้อ อาทิ ได้รับความสะดวกในเรือนจ าตามระเบียบ เลื่อนขั้น แต่งตั้งให้มีหน้าที่ 
ลาออกไปนอกเรือนจ ามีเมื่อธุระส าคัญเกี่ยวกับญาติ ลดวันต้องโทษ ได้ออกไปท างานนอกเรือนจ า  
โดยการตัดสินใจบนพื้นฐานการได้รับประโยชน์เช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมบ าบัดไม่ได้
ตั้งใจที่จะแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรมของตนเองอย่างแท้จริง   

(2) ความไม่พร้อมของเรือนจ า เนื่องจากปัญหาผู้ต้องขังมีจ านวนมากหรือ “ผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจ า” ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการแก้ไขฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการไม่เพียงพอ  อีกทั้ง เมื่อผู้ต้องขัง  
เข้าร่วมโปรแกรมฯ เสร็จแล้วต้องกลับเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังอื่นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในแต่ละวัน 
ท าให้ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  

อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ท าให้โปรแกรมฯ ไม่ลุล่วงไปด้วยดียังมีปัญหาอีกหลายประการ 
อาทิ มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานหลายคนยังมองว่ากรมราชทัณฑ์จะต้องมุ่งเน้นการควบคุมผู้ต้องขัง
ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยเป็นล าดับแรก ซึ่งด้วยจ านวนผู้ต้องขังที่มีจ านวนมากเพียงแค่ควบคุมใ ห้
ผู้ต้องขังไม่กระท าผิดกฎระเบียบ ก่อความวุ่นวาย ใช้ความรุนแรงเพื่อหลบหนีหรือ “แหกหัก”  
เป็นงานที่ด าเนินการยากอยู่แล้ว  ประกอบกับในสังคมยังมีทัศนคติที่มองผู้ต้องขังอย่างเหมารวมและ
อคติว่าเป็นคนชั่วร้าย เป็นคนไม่ดี เป็นพวกขี้คุก ขี้ตาราง ท าผิดโดยกมลสันดาน และยากที่จะกลับตัว
กลับใจ การตีตราผู้ต้องขังเช่นนี้เป็นการตอกย้ าเพิ่มเติมไปควบคู่ไปกับการลงโทษทางกฎหมาย  
เมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมยังต้องเผชิญกับสถานะทางสังคมที่ถูกลดให้ต่ ากว่าคนอื่น ยิ่งท าให้สังคมเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีอคติหลายประการ ท าให้ภารกิจของงานราชทัณฑ์ในเรื่องการพัฒนาฟื้นฟู
พฤตินิสัยตามนโยบายการคืนคนดีกลับสู่สังคมด าเนินไปอย่างโดดเดี่ยวและยากที่จะเป็นจริงได้ 
(กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2560: 40)  ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมหรือไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูไม่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังแตกต่างกัน 

แม้ว่า ทางกรมราชทัณฑ์จะมีการจัดท าคู่มือการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระท าผิด โดยส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจส านัก
พฤตินิสัย ของกรมราชทัณฑ์ ที่มีการระบุไว้ให้มีการด าเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน และเพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟู ส่งคนดีกลับสู่สังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ด้วย
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้การจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและ
พฤติการณ์การกระท าผิดไม่เกิดกลไกหรือกระบวนขึ้น ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ ง 

ในการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลจากการตีตราทางสังคมที่อธิบายถึงผลจากการตีตราทาง

สังคมอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะการลงโทษจ าคุกที่จะส่งผลให้บุคคลถูกตีตราอย่างรุนแรง และอาจ
น าไปสู่การมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการมี
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง คือ จ านวนครั้งที่บุคคลถูกตัดสินจ าคุก ที่พบว่า
หากบุคคลยิ่งถูกตีตราซ้ า ๆ จากสังคม จะยิ่งมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง
มากยิ่งขึ้น หากบุคคลเกิดกระบวนการตีตราตนเองเป็นอาชญากรดังที่สังคมก าหนดแล้ว สุดท้ายบุคคล
นั้นเชื่อและก าหนดตนเองให้ตนเองมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากร กลายเป็นอาชญากร
อาชีพในที่สุด ซึ่งอาจที่ด ารงชีวิตอยู่โดยการก่ออาชญากรรมจนถูกจับกุมเข้าสู่กระบวนการลงโทษ 
ทางอาญาและการตีตราอย่างเป็นทางการเป็นวงจรซ้ า ๆ อีก จึงอาจกล่าวได้ว่า การลงโทษจ าคุก  
เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นแรกที่อาจไม่ได้สร้าง  
ความเสียหายให้กับสังคมร้ายแรงหรือตั้งใจที่จะก่ออาชญากรรม ให้กลายเป็นอาชญากรอาชีพ  
ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงปรากฏแนวคิดเรื่องของการใช้
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives to Justice) ในคดีอาญากับผู้ที่กระท าผิดบางคดีหรือ
บางรายให้ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการลงโทษจ าคุก (กิติพงษ์ กิตยารักษ์, 2545) ที่อาจเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการลดช่วยความรุนแรงในการตีตราจากสังคมอย่างเป็นทางการ และลดการตีตราตนเอง  
เป็นอาชญากรของผู้กระท าผิด  

ทั้งนี้ การน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ อาทิ มาตรการยุติธรรมชุมชน โดย 
ใช้การคุมประพฤติกลุ่มผู้กระท าผิดที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ที่กระท าผิดในคดีที่ไม่ร้ายแรงและเป็นครั้งแรก
จากคนชุมชน โดยเฉพาะคดียาเสพติด เสพสิ่งของมึนเมา ทะเลาะวิวาทหรือลักขโมยเล็ก ๆ น้อย ๆ  
ซึ่งเป็นคดีที่มีจ านวนผู้กระท าผิดค่อนข้างมาก และเป็นคดีทั่วไปที่พบเห็นได้ในชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง
ของกรมคุมประพฤติที่ใช้ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่เน้นการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล 
และยังให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องการอาชญากรรม รวมทั้งแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม
ผู้กระท าผิด ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ที่กระท าผิดแก้ไขพฤติกรรมและกลับสู่สังคมได้อย่างแนบเนียนมาก
ยิ่งขึ้น, การสั่งให้ท างานสาธารณะตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดในกลุ่มผู้ที่กระท าผิดฐานเมาแล้วขับที่
ปั จจุบันมีการใช้มาตรการนี้ มากขึ้น  และการใส่อุปกรณ์ ติดตามหรือก าไลอิ เล็กทรอนิกส์ 
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ในกลุ่มผู้ที่กระท าผิดไม่ร้ายแรงและต้องประกอบอาชีพซึ่งช่วยท าให้ไม่เกิดปัญหาหากผู้กระท าผิดต้อง
ท างานหาเลี้ยงครอบครัว ผู้กระท าทางเพศไม่ให้ออกนอกหรือเข้าใกล้บางพื้นที่ เนื่องจากผู้กระท าผิด
กลุ่มนี้ที่มักมีพฤติกรรมกลับไปยุ่งเกี่ยวกับเหยื่อลักษณะหรือกลุ่มเดิมซ้ า ๆ รวมทั้งอาจน ามาใช้แทน 
ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากรูปแบบเรือนจ าของไทยไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับสุขลักษณะ
ของเพศหญิง สอดคล้องกับการปรับกระบวนทัศน์ของกระบวนการยุติธรรมตามแนวคิดทางอาชญาวิทยา 
จากที่เดิมมุ่งเน้นการลงโทษโดยการควบคุมตัวเพื่อแก้แค้น ยับยั้ง และป้องกันไม่ให้อาชญากร  
สร้างความเสียหายกับสังคมได้อีกซึ่งเป็นการมุ่งกระท าต่อตัวอาชญากร มาเป็นการแนวคิด  
ที่ให้ความส าคัญกับการชดใช้เยียวยาเหยื่ออาชญากรรมเป็นส าคัญแทน (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2553: 
19-27) โดยมาตรการต่าง ๆ ตามแนวทางยุติธรรมทางเลือกเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติต่ อ
ผู้กระท าผิดชนิดต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมทั้งการบ าบัด การสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการดูแล
ให้ค าแนะน า ซึ่งการด าเนินการจะอยู่พื้นฐานของการสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ได้อย่างเหมาะสม (สุทธิพล ทวีชัยการ, 2548)  

จะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก จะให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
เข้ามาก าหนดโทษหรือมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
นอกเหนือจากวิธีการของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการลดข้อพิพาท
ของคดีอาญาที่จะขึ้นสู่ศาล และยังช่วยลดปัญหาผู้ต้ องขังที่มีจ านวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการควบคุมดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ได้ตามที่ก าหนด ซึ่งหาก  
ในอนาคตผู้ต้องขังมีจ านวนลดลงในระดับที่เหมาะสม จะช่วยท าให้กรมราชทัณฑ์สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ต้องขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
คาดหวังได้ว่าจะเป็นแนวทางส าคัญในการสนับสนุนให้การพัฒนาพฤตินิสัยโดยใช้โปรแกรมการแก้ไข
ฟื้นฟูในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยลดทอนการตีตราที่น าไปสู่การมีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญา
กรของผู้ต้องขังให้ลดลง และพร้อมจะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมเมื่อพ้นโทษ 

 
2. ควรผลักดันให้เกิดการจ าแนกและก าหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ต้องขังในแต่ละกลุ่มอายุอย่าง

แท้จริงในเรือนจ า  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินลงโทษจ าคุกครั้งแรกและมีอายุน้อยกว่า 

25 ปี  เนื่องจากทางกรมราชทัณฑ์ก าหนดว่าเป็นผู้ต้องขังที่ เป็นช่วงวัยที่มีอายุน้อย ยังไม่มี
ประสบการณ์และการสร้างตัวตนที่มั่นคง ซึ่งตามระเบียบทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการก าหนดให้ผู้ต้องขัง
ชายจะต้องอยู่ในทัณฑสถานวัยหนุ่ม และผู้ต้องขังหญิงถูกส่งเข้าทัณฑสถานหญิง สอดคล้องกับ
หลักทัณฑวิทยาที่ถือว่าผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยหรือผู้ต้องขังวัยหนุ่มส่วนใหญ่กระท าผิดเพราะ 
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ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประมาทถูกล่อลวง พลาดพลั้ง และหลงผิดหากผู้ต้องขังเหล่านี้ได้รับการแก้ไข
และพัฒนาความรู้สติปัญญา อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจให้ดี  ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้
ผู้ต้องขังวัยหนุ่มเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี  กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป และตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับข้อเสนอแนะ
ขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 8 (ง) ก าหนดไว้ว่า ผู้ต้องขังต่างประเภทกันพึงแยกคุมขังไว้คนละแห่ง
หรือคนละส่วนของทัณฑสถานหรือเรือนจ า โดยผู้ต้องขังเยาว์วัยพึงแยกจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่ สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 หมวด 3 การจ าแนก เขตความรับผิดชอบ และมาตรฐาน
เรือนจ า มาตรา 31 การจ าแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจ า โดยอาศัยเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่  

1) เพศของผู้ต้องขัง  
2) สถานะของผู้ต้องขัง  
3) ความประสงในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง  
4) ความมั่นคงของเรือนจ า  
5) ลักษณะของเรือนจ า  

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสม จึงควรมี
การผลักดันให้มีการจ าแนกสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังตามอายุอย่างเหมาะสม และถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดทอนไม่ให้ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยเข้าไปปะปนอยู่กับผู้ต้องขังที่ มีอายุมาก  
ที่อาจมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังมากกว่า  
เมื่อผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยเข้าไปอยู่ปะปนกับผู้ต้องขังดังกล่าว อาจท าให้ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยเกิดการซึมซับ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทัศนคติเหล่านี้มาหล่อหลอมตนเองขึ้นมาใหม่ซึ่งมีลักษณะที่มีความเป็นอาชญากร
ของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น  จึงควรผลักดันให้มีการจ าแนกสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังอย่าง
เหมาะสมซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงในกระบวนการตีตราจากสังคม รวมทั้งลักษณะ
ที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังให้ลดลงได้ 

 
3. พัฒนาและสนับสนุนแนวคิดการลงโทษจ าคุกเพื่อแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษจ าคุก

เพื่อแก้แค้นทดแทน 
โดยการผลักดันให้เกิดการด าเนินการตามคู่มือการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง

ตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระท าผิดอย่างแท้จริง ที่สอดคล้องกับแนวคิดการลงโทษจ าคุก
เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ก าหนดไว้ให้กรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 หมวด 4 ผู้ต้องขัง ส่วนที่ 2 การจ าแนกและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ตั้งแต่
มาตราที่ 40-42 ที่มีใจความกล่าวถึง การคัดแยกและแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้เหมาะสม
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กับลักษณะความผิด ความรุนแรง และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง ให้มีความพร้อมก่อนปล่อยตัว 
โดยมุ่งเน้นก าหนดประเภทผู้ต้องขังว่าเป็นผู้กระท าผิดโดยบันดาลโทสะ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือเป็น
อาชญากรโดยสันดาน  

ทั้ งนี้  ห าก เรื อน จ าห รือทั ณ ฑ สถาน สาม ารถ ใช้ โอก าสที่ ผู้ ก ระท าผิ ดต้ อ งอยู่ ใน 
ความควบคุมดูแล และเปิดโอกาสหรือก าหนดให้ผู้ต้องขังเข้ารับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด  
ได้ตรงกับลักษณะของความผิดที่กระท า จะเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยส่งเสริมให้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
สามารถด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็นการช่วยลด
ลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขังได้ รวมทั้ง การที่ผู้ต้องขังใช้เวลาเข้าร่วม
โปรแกรม ยังเป็นการช่วยลดปัญหาผู้ต้องขังใช้เวลาว่างเพื่อกระท าสิ่งไม่ดีในเรือนจ า อาทิ การพนัน 
การสักลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมการกระท าผิดซึ่งกันและกัน และการลักลอบใช้สิ่งเสพติด 
ท าให้ผู้ต้องขังมีกิจกรรมอื่นเข้ามายึดเหนี่ยวจิตใจให้น าพาความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มาก
ขึ้น พร้อมทั้งมีทักษะในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง 
กลับสู่สังคมได้เมื่อพ้นโทษ โดยผู้ต้องขังที่ได้รับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสม อาจมีทัศนคติที่ดีขึ้น  
มีทักษะการใช้ชีวิตมากขึ้น มีวิชาชีพประกอบอาชีพสุจริตได้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่ต้องกลับไป 
ก่ออาชญากรรมเพื่อเลี้ยงชีพ ท าให้ผู้พ้นโทษรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น ลดการตีตราตนเองว่า 
เป็ นผู้ ก ระท าผิ ด  และมี ลั กษณ ะที่ มี แนวโน้ มต่ อการเป็ นอาชญ ากรของผู้ ต้ อ งขั งลดลง
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แบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ ์
เรื่อง 

อิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกต่อการตีตราตนเองเป็นอาชญากร
ของผู้ต้องขัง 

 
ค าชี้แจงแบบสอบถาม 
 

ด้วยกระผม นายฌ.กะเฌอ มณีเทพ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจ าคุกต่อการตีตรา
ตนเองเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยมุ่งสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ต้องขัง ทั้งนี้ เพื่อให้
การศึกษาวิจัยมีความครอบคลุม และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ช่วยตอบแบบสอบถามจ านวน 2 หน้า และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อกลับได้ที่กระผม 
เบอร์โทรศัพท์ 082-355-6285  

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
       (นายฌ.กะเฌอ มณีเทพ) 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน (  ) หรือเติมข้อความตามความเปน็จริงให้มากที่สุด   
 
1. อายุ…………. ปี 
 
2. การศึกษา 
 (     ) 1. ไม่ไดร้ับการศึกษา   (     ) 2. ประถมศึกษา 
 (     ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น   (     ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 (     ) 5. อนุปริญญา/ปวส.   (     ) 6. ปริญญาตร ี
 (     ) 7. สูงกวา่ปริญญาตร ี
     

3. สถานะผู้ต้องขัง 
 (     ) 1. ผู้ต้องขังระหว่าง อยู่ในชั้น   
  (     ) 1.1 อุทธรณ์   (     ) 1.2 ฎีกา 
 (     ) 2. ผู้ต้องขังเด็ดขาด 
 
4.ระยะเวลาของโทษที่ถูกตัดสิน………….ปี..............เดือน  
 
5. การจ าคุกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร ่
 (     ) 1. ครั้งแรก 
 (     ) 2. ครั้งที่............... (โปรดระบุ) 
 
6. ระยะเวลาการจ าคุกอยู่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

6.1 ความผิดทีท่่านถูกลงโทษจ าคุกปัจจุบัน……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 ความผิดทีท่่านถูกลงโทษจ าคุกในอดีต (ถ้ามี)............................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
7. ระยะเวลาการจ าคุกอยู่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

7.1 ระยะเวลาการจ าคุกครั้งปัจจุบัน ………….ปี..............เดือน 
7.2 ระยะเวลาการจ าคุกรวมในอดีต (ถ้ามี) ………….ปี..............เดือน 



 

 
 

102 

8. ท่านเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานแบบใดบา้ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
    (     ) เข้ารว่ม (โปรดระบุ) 

(     ) 1. เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพ้ืนฐานอย่างเดียว (กรุณาตอบข้อ 8.1) 
(     ) 2. เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขเฉพาะอย่างเดียว (กรุณาข้ามไปตอบข้อ 8.2) 
(     ) 3. เข้าร่วมทั้งโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานและแก้ไขเฉพาะ (กรุณาตอบทั้งข้อ 8.1 

และ 8.2) 
(     ) ไม่เคยเข้าร่วมเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขแบบใดเลย (กรุณาข้ามไปตอบข้อ 9) 

 
    8.1 โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟพูื้นฐาน 
 (     ) 1.  การฝึกวิชาชีพ 
 (     ) 2. การให้การศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
 (     ) 3. การอบรมทางศีลธรรมและกิจกรรมทางศาสนา 
 (     ) 4. กิจกรรมนันทนาการและสวัสดิการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................) 
 (     ) 5.  ไม่เคยเข้ารับโปรแกรม 

 
8.2 โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟเูฉพาะ  

 (     ) 1. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดทางเพศ 
 (     ) 2. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย) 
 (     ) 3. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง 
 (     ) 4. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย ์
 (     ) 5. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
 (     ) 6. โปรแกรมการแก้ไขผู้ใช้ความรุนแรงในครอบครวั 
 (     ) 7. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา 
 (     ) 8. โปรแกรมยุติธรรมน าสันติสุข 
 (     ) 9. โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิดซ้ า 
 (     ) 10. โปรแกรมอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................) 
 (     ) 11. ไม่เคยเข้ารับโปรแกรม 
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9. ท่านเห็นว่าตัวท่านมีลักษณะเป็นไปตามข้อความต่อไปนี้มาก-น้อยเพียงใด   

ประเดน็ 
มาก
ที่สุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบบางอย่างในสังคมยังไม่
เหมาะสม 

    

2) ไม่จ าเป็นต้องท าตามข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบบางอย่างที่ถูก
ก าหนดไว้ในสังคมเสมอไป 

    

3) แม้ท่านจะท าผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร     
4) หากมีความจ าเป็น ท่านยินยอมที่จะกระท าผิดเนื่องจากความจ า
เป็น 

    

5) หากถูกจูงใจหรือกดดันจากสภาพแวดล้อม ท่านจะยินยอมกระท า
ผิด 

    

6) ท่านยินยอมที่จะกระท าผิดหากเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์     
7) การรักษาสิทธิของตนเองมีความส าคัญเทา่กับการรักษา กฎหมาย 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือระเบียบบางอย่างในสังคม 

    

8) ท่านจ าเป็นต้องกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งหรือระเบียบ
บางอย่างในสังคม เนื่องจากต้องการรักษาสิทธิของท่านเอง 

    

9) ในบางครั้งการรักษาสิทธิของท่าน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้อื่นจะเสีย
ผลประโยชน ์

    

10) ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอยา่งดเีมื่อเกิดสถานการณ์ที่
น่าไม่พอใจ  

    

11) ท่านสามารถควบคมุความคิดตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาหรอืเมื่ออยู่
ภายใตส้ภาวะกดดันได้เป็นอยา่งด ี

    

12) การใช้ก าลังอาจเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาในบางครั้ง     
13) ท่านมักใช้ความคิดไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัว
ท่านเอง 

    

14) ท่านอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ในอนาคต     
15) ท่านมีแผนการหรือแนวทางการใช้ชีวิตภายหลังการพ้นโทษ     

 



 

ประวัติผู้เขียน 
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