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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดกิจกรรมการท างาน
บริการสังคม ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 30/1 และ มาตรา 56 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกสถานภาพเป็นอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์กับนักศึกษา ภาค
พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา พบว่า  
  1.1 ความคิดเห็นของอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์กับนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
เกี่ยวกับกฎหมายการท างานบริการสังคมในประเทศไทย ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 56 และ มาตรา 30/1 
พระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา โดยภาพรวมและแยกพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อกฎหมายเกี่ยวกับการท างานบริการ
สังคมในประเด็นต่าง ๆ มากกว่านักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
                     1.2 ความเห็นของอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา กับ
นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
มาตรการการท างานบริการสังคม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าต่ าสุด คือ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในเรือนจ า รองลงมาคือ รักษาผู้กระท าผิดให้กลับสู่สังคมได้ ท าให้
ผู้กระท าผิดคุ้นเคยกับงานและสิ่งแวดล้อม ลดค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก ป้องกันการกระท าความผิดซ้ า ก่อให้เกิดงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้เข้าร่วมกับสังคมอย่างปกติ เกิดความเคารพต่อตนเอง ขยายขอบเขตของผู้ที่ต้องการคน
ช่วยเหลือดูแล และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการลงโทษกับปัญหาอาชญากรรม 
                     1.3 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา กับ
นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เกี่ยวกับชนิดของกิจกรรมการท างาน
บริการสังคม โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิตโิดยเรียงล าดับจากค่าเฉลีย่สูงสุดไปหาค่า
ต่ าสุด คือ การพัฒนาหือท าความสะอาดที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือ 
การช่วยเหลือดูแลความสะดวกหรือให้ความบันเทิงคนพิการ เด็กก าพร้า คนชรา ผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือ
สถานพยาบาล เช่น การอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง การปลูกและดูแลสวนป่าหรือสวนสาธารณะ การปลูกสร้างซ่อมแซม
อาคาร สถานที่ราชการ เช่น งานช่างไม้ งานช่างประปา งานช่างสี การเป็นครูฝึกสอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สอนดนตรีให้แก่

1อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
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นักเรียน ฝึกสอนการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฝึกสอนการซ่อมรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ
ท างานในห้องสมุด การทาสีเครื่องหมายจราจร การบริจาคโลหิต เป็นต้น 
ค าส าคัญ : การท างานบริการสังคม, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56. 
 
Abstract  
 The study aimed to study and to compare the opinions in the activities management of 
social services working by according to Section 56 of the Criminal Code. The samples of the study 
were lecturers and students of the faculty of Law in Nakhon Ratchasima College. The instrument 
used in the study was a questionnaire. The statistics used in the study were frequency, percentage, 
average, standard deviation. 
 The results of the study shown that  
 1. The comparison results of the opinions, which classified the status as lecturers in the 
major Law, and block course students in the faculty of Law which studied in the major of Law at 
Nakhon Ratchasima College as the following;   
  1.1 the opinions about social services working by according to section 56 of the 
criminal code in Thailand and the others act from lecturers in the major Law, and from block 
course students in the faculty of Law which studied in the major of Law at Nakhon Ratchasima as 
the overall and separately considered in each law. There were different opinions significantly at .01 
levels. The lecturers in the major Law had several opinions on social services working much more 
than the block course students in the faculty of Law which studied in the major of Law. 
  1.2 the opinions on the benefits of taking measures in social service working 
Overall, there was difference, but it was not statistically significant. Descending order from the 
highest to the lowest is to reduce the cost of prisons. Then, it gave treatment for the offenders 
getting back into society, make offenders acquainted with jobs and the environment, reduced the 
sentenced for sending the offenders to imprisonment, prevented repeating of the offenders, 
produced useful work for society, had joined the society as usual, made the offender to respect 
themselves, expanded the scope of those who needed people for caring and supporting, and had 
the connection between punishment and crime. 
  1.3 the opinions on type of the activities social service working. Overall, and each 
aspect, there was difference, but it was not statistically significant. In descending order from the 
highest to the lowest is to develop clean public places such as temples, schools, parks, tourist 
attractions. The second was assisted, and cared of the facilities or to entertain people with 
disabilities, orphans, elderly patients in nursing homes or places such as reading aloud for the blind, 
planting and maintaining forest or park, building and repairing in the government area such as 
carpentry, plumbing, painting, and teaching in many careers such as teaching music for the 
students, train them to repair.  
Keywords : Social service working, The Criminal code of section 56. 
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บทน า 
           แนวความคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด (รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์,2522) แนวความคิดในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิด แบ่งได้เป็น 2 แนวใหญ่ ๆ คือ 

1. แนวความคิดแก้แค้นแทนหรือทฤษฎีแก้แค้นแทน (Retributive theory) เห็นว่าการลงโทษผู้กระท าผิด
ต้องตอบแทนให้สาสมกับความผิด และต้องกระท าเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะกระท าความผิดโดยเจตนาหรือไม่และไม่
พิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิด โดยการลงโทษจะใช้วิธีการท าให้ได้รับความทุกข์ทรมาน 

2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarian theory) เห็นว่าการกระท าความผิดมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจัยทางสังคม การลงโทษจึงต้องท าเพื่อให้เกิดปประโยชน์ต่อสังคมเป็นส าคัญ โดยท าให้คนในสังคมเกรงกลัวไม่
กล้ากระท าความผิดและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดไม่ให้กระท าผิดอีก 

ปัจจุบันมาตรการการลงโทษส่วนใหญ่ใช้แนวคิดอรรถประโยชน์นิยมและมีกการพัฒนาการในการก าหนดวิธื
การลงโทษตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขณะนี้มาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอยู่ในยุคต่อเนื่อง
ระหว่างแนวคิดการแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) และแนวคิดในการบูรณาการ (Restorative)  

แนวคิดการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด นั้น เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่มีลักษณะอาชญากรโดยก าเนิดเป็นบุคคลที่
สามารถแก้ไขได้โดยใช้หลักการวิเคราะห์ (Diagnosis) การฟื้นฟู (Treatment) และ ปล่อยตัว  ซึ่งแนวคิดนี้มีผลต่อการ
พิจารณาของศาลที่ต้องใช้รายงานประวัติทางสัวคมของผู้กระท าผิด  เป็นส่วนส าคัญเพื่อประกอบการพิพากษาคดี และ
ส่งผลต่อวิธีการลงโทษที่ศาลเห็นว่าผู้กระท าผิดบางคนไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการลงโทษจ าคุก จึงเกิดมาตรการลงโทษโดย
ไมควบคุมตัว (Non – Custodian measure ) โดยเน้นหลักการป้องกันภัยทางสังคมกับการแก้ไขผู้กระท าผิดให้กลับ
ตัวเป็นพลเมืองดี เช่น การคุมประพฤติ (Probation) การลงโทษปรับ การชอใช้ค่าเสียหาย (Restitution or 
Reparative) และการให้ผู้กระท าผิดท างานสาธารณะทดแทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้น (Community Services by 
offenders)   

แนวคิดแบบบูรณาการ มองกระบวนการยุติธรรมแบบองค์รวม คือให้ความส าคัญกับบทบาทของชุมชนในการ
ควบคุมดูแลเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดและผู้เสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารงานยุติธรรมในระบบทุนนิยม
ที่ว่าการบริหารงานยุติธรรมต้องต้นทุนน้อย ใช้ความร่วมมือสูง และใช้รูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากที่สุด คดดีที่ไม่
สามารถด าเนินการในระดับชุมชนเท่านั้นท่ีจะใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ 

เมื่อพิจารณาปัจจัยในด้านกฎหมายต่างประเทศแล้ว พบว่าประเทศทั้ งที่ มีระบบกฎหมายจารีต       
(Common Law) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ รวมทั้งระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป (Civil law) 
เช่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน ต่างก็มีการพัฒนาระบบการบังคับใช้โทษ ตลอดจนมาตรการอื่น
ทางอาญาให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดดยพิจารณาถึงสภาวะของผู้กระท าความผิดและสอดคล้องกับ
ทฤษฎีอาชญาในปัจจุบันมากขี้น ซึ่งจากการศึกาวิจัยพบว่าในบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ได้ระบุโทษทางอาญาที่มีความหลากหลายตามประเภทของความผิดที่
เป็นอุกฤฏ์โทษ มัชฌิมโทษ และลหุโทษ โดยมีทั้งโทษท่ีใช้เป็นโทษหลักและโทษเสริม ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบของโทษหรือมาตรการอื่น ๆ เช่น การท างานบริการสังคม การบ าบัดรักษาผู้ติดสุราและติดยาเสพย์ติด อัน
เป็นการแก้ไขฟื้นฟูและเป็นการสนับสนุนให้ผู้กระท าความผิดกลับมาใช้ชีวิตในสังมได้อย่างปกติสุข ซึ่งก่อให้เกิดความ
หลากหลายและเหมาะสมกับผู้กระท าผิดมากขึ้น  

ส าหรับประเทศไทย ซึ่งมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย โดยประมวลกฎหมายอาญาก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท า
ความผิดไว้เพียง 5 ลักษณะ โดยในทางข้อเท็จจริงมีการใช้โทษเพียง 2 ลักษณะ คือโทษจ าคุกและโทษปรับ ซึ่งโทษ
ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้กกระท าความผิดกลับมากระท าความผิดได้อีกได้ 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามประสงค์ดังกล่าว ประมวลกฎหมายอาญาจึงได้บัญญัติเกี่ยวกับการท างานบริการสังคม 
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คือ 
1. การท างานบริการสังคมแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 
2. การท างานบริการสังคมตามประมวลกฎหมายออาญา มาตรา 56 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการท างานบริการสังคมตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานบริการสังคมตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมาย

เฉพาะด้านที่มีโทษทางอาญา ประโยชน์ที่ได้รับจากการช้มาตรการการท างานบริการสังคม และชนิดของกิจกรรมการ
ท างานบริการสังคม 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้มาตรการการท างานบริการสังคมตามที่มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมาย
อาญาและที่มิได้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

การท างานบริการสังคมหรือการท างานสาธารณะประโยชน์โดยผู้กระท าความผิดในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่
ตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์โดยการใช้แรงงานจากนักโทษควบคู่ไปกับโทษจ าคุก เช่น การส่งนักโทษไปท างานที่อู่ต่อ
เรือส าเภา หรืองานต่าง ๆ ของพระนคร เป็นต้น จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2457 ได้มีประกาศหลักเกณฑ์การเกณฑ์แรงงาน
ราษฎรและผู้ถูกลงโทษจ าคุกว่าจะกระท าได้เมื่อเป็นเรื่องจ าเป็นและเป็นงานของทางราชการ ต่อมากกรมราชทัณฑ์ได้
น ามาประยุกต์ในวิธีการคุมประพฤติผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา ซึ่งในปัจจุบันการท างานบริการสังคมหรือการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในปประเทศไทย ด าเนินอยู่ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฏหมายฉบับอื่นท่ีมีโทษทาง
อาญา คือ 

1. การท างานบริการสังคมหรือสาธารณะปประโยชน์แทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 
คือ ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท ผู้ต้องโทษปรับมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินช าระค่าปรับอาจยื่นค า
ร้องต่อศาลช้ันต้นที่พิพากษาคดีเพื่อขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับ 

2. การท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งได้บัญญัติ
ก าหนดเง่ือนไขการคุมประพฤติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (1) ให้ผู้กระท าผิดไปรายงานตัวต่อเจ้า
พนักงานท่ีศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะน า ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควร
ในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ตามที่เจ้า
พนักงานและผู้กระท าผิดเห็นสมควร 

3. กฏหมายฉบับอื่นที่มีโทษทางอาญา เช่น พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2543 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้มาตรการท างานบริการสังคม 
1) ประโยชน์ต่อผู้กระท าผิด 

1.1) ผู้กระท าผิดไม่ต้องถูกลงโทษด้วยวิธีการใช้เรือนจ า 
1.2) ผู้กระท าผิดได้ส านึกผิดและชดใช้ความผิดที่ได้กระท าต่อผู้เสียหายและสังคม 
1.3) ผู้กระท าผิดได้รู้คุณค่าในตัวเองและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้อื่นและ

สังคม 
1) ช่วยให้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่สังคมได้อย่างสนิทสนม 
2) ช่วยให้ผู้กระท าผิดมีประสบการณ์และทักษะในการท างาน มีวินัยและความรับผิดชอบ 
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3).สังคมและชุมชนยอมรับความเป็นมนุษย์ของผู้กระท าผิด 
2) ประโยชน์ต่อผู้เสียหาย 

2.1) ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยการที่ผู้กระท าผิดต้องท างานบริการสังคม 
2.2) ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกันเพราะต่างก็ได้ท าเพื่อสังคมและชุมชน 

3) ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
3.1) สังคมและชุมชนได้รับประโยชน์จากการท างานบริการชุมชนของผู้กระท าความผิดและได้มี 

ส่วนร่วมในการฟื้นฟูผู้กระท าผิดโดยใช้กระบวนการยุติธรรม 
3.2) สังคมและชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ในกระบวนการยุติธรรมชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

4) ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 
4.1) ศาลมีทางเลือกในทางปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดมากขึ้นโดยไม่ต้องลงโทษผู้กระท าผิดด้วยวิธีการใช้ 

เรือนจ า 
4.2) เป็นการประหยัดทรัพยากรบุคคลและงบปนะมาณด้านกระบวนการยุติธรรม 

ประเภทของกิจกรรมการท างานบริการสังคม 
1. การพัฒนาหรือท าความสะอาดสาธารณะสถาน เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ สถานท่ีท่องเที่ยว 
2. การปลูกและดูแลสวนป่าหรือสวนสาธารณะ 
3. การช่วยเหลือ ดูแลอ านวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงแก่คนพิการ เด็กก าพร้า คนชรา ผู้ป่วยในสถาน

สงเคราะห์หรือสถานพยาบาล 
4. การช่วยปลูกสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร สถานท่ีราชการ เช่น งานช่างไม้ ช่างประปา ช่างสี 
5. การเป็นครูฝึกสอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สอนดนตรีแก่เด็กนักเรียน ฝีกสอนเป็นช่างซ่อมไฟฟ้า ฝีกสอนเป็น

ช่างซ่อมรถยนต์ 
6. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การท างานในห้องสมุด การทาสีเครื่องหมายการจราจร การบริจาคโลหิต เป็นต้น      

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ประมวลกฎหมายและ

งานวิจัยจากเอกสาร และการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในประเด็นต่อไปนี้ 
1.1 แนวคิดและหลักเกณฑ์ตลอดถึงวิวัฒนาการของการลงโทษทางอาญา 
1.2 แนวคิดและหลักเกณฑ์การท างานบริการสังคมหครือสาธารณะปประโยชน์ 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งผู้วิจัยจะสร้าง
เครื่องมือแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จาก
ประชากร ได้แก่ อาจารณ์ประจ าคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อน ามาท าการวิแคราะห์
ทางสถิติพื้นฐานส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเสนอให้เห็นในลักษณะของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นส าคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
          ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามสถานภาพอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัย
นครราชสีมากับนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เกี่ยวกับกฎหมาย 
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ประโยชน์ และประเภทของกิจกรรมการท างานบริการสังคม สรุปได้ดังนี้ 
1. จ าแนกความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมากับ

นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เกี่ยวกับกฏหมายการท างานบริก าร
สังคม ซึ่งได้แก่ ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 30/1 และ มาตรา 56พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯโดยภาพรวมและกฏหมายแต่ละฉบับแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถืติที่ระดับ .01 โดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา มี
ความคิดเห็นต่อกฏหมายเกี่ยวกับการท างานบริการสังคมในประเด็นต่าง ๆ หลากหลายกว่านักศึกษาภาคพิเศษ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

2. ความคิดเห็นอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
มาตรการการท างานบริการสังคม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าต่ าสุด คือ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในเรือนจ า รองลงมาคือ รักษาผู้กระท าผิดให้กลับสู่สังคมได้ ท าให้
ผู้กระท าผิดคุ้นเคยกับงานและสิ่งแวดล้อม ลดค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก ป้องกันการกระท าความผิดซ้ า ก่อให้งานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้เข้าร่วมสังคมอย่างปกติ เกิดความเคารพต่อตนเอง ขยายขอบเขตของผู้ที่ต้องการคนดูแลและ
ช่วยเหลือ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการลงโทษกับปัญหาอาชญากรรม ตามล าดับ 
           3. ความคิดเห็นของอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์กับนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ต่อชนิดของ
กิจกรรมการท างานบริการสังคม โดย ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าต่ าสุด คือ การพั ฒนาหรือท าความสะอาดที่สาธารณะ    รองลงมาคือ การอ านวยความสะดวก
หรือให้ความบันเทิงคนพิการ เด็กก าพร้า คนชรา ผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาล  การปลูกและดูแลสวน
ป่าหรือสวนสาธารณะ การปลูกสร้างซ่อมแซมอาคาร สถานที่ราชการ  การเป็นครูฝึกสอนวิชาชีพต่าง ๆ กิจกรรมอื่นๆ 
เช่น การท างานในห้องสมุด การทาสีเครื่องหมายการจราจร การบริจาคโลหิต ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามสถานภาพอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

วิทยาลัยนครราชสีมากับนักษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาเกี่ยวกับกฏหมาย
การท างานบริการสังคม ซี่งได้แก่ ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 30/1 และ มาตรา 56 พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ โดยภาพรวมและ
พิจารณากฏหมายแต่ฉบับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และยัง
พบว่าอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร ์คณะนิติสาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา มีความคิดเห็นต่อกฏหมายเกี่ยวกับการ
ท างานบริการสังคมสูงกว่านักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอน
กฏหมายสาขาต่าง ๆ ตามที่ก าหนดอยู่ในหลักสูตร จึงต้องศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างลึกซึ้งของกฏหมายแต่ละฉบับ
เพื่อให้ทราบถึงหลักการและเหตุผลในการตรากฏหมายฉบับนั้น  ๆ อีกทั้งศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี นิติปรัชญา และ
ประโยชน์ของกฏหมายฉบับนั้น ๆ ด้วย ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัย
นครราชสีมา นั้น แม้จะมีประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น รับราชการต ารวจ ทหาร พนักงานในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก็เป็นผู้ปฏิบัติตามกฏหมายเท่านั้น จึงขาดแนวคิดและมุมมองในการ
วิเคราะห์กฏหมายอย่างเป็นระบบ 

2. ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา กับนักศึกษา
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ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติสาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้มาตรการ
การท างานบริการสังคม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเนื่องจากปรากฎ
ข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันมีผู้ท าผิดที่ถูกศาลลงโทษโดยวิธีการใช้เรือนจ ามีจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาเรือนจ าไม่เพียงพอกับ
จ านวนผู้ถูกลงโทษด้วยวิธีการใช้เรือนจ าอีกทั้งต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้จ่ายในการดังกล่าว
เป็นจ านวนมาก อีกท้ังอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์และนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา มีแนวความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าการลงโทษผู้ท าผิดควรค านึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์และ
สังคมโดยค านึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้กระท าผิด ควรให้โอกาศผู้กระท าผิดที่ไม่ร้ายแรงได้เยียวยาผู้เสียหายโดย
การท างานบริการสังคมแทนการลงโทษโดยวิธีการใช้เรือนจ า เพื่อให้โอกาสผู้กระท าผิดได้กลับคืน สู่สังคมตาม
แนวความคิดอาชญาในยุคปัจจุบัน 

3. ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติสาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมากับนักศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เกี่ยวกับชนิดของกิจกรรมการท างานบริกการ
สังคม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา กับนักศีกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติสาสตร์ วิทยาลัย
นครราชสีมา มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันโดยให้น้ าหนักของสถานท่ีส าคัญ คือ วัดและโรงเรียนเป็นล าดับต้น และ
กิจกรรมอย่างอ่ืนเป็นล าดับรองลงไป 
 ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าประโยชน์ที่ได้รบัจากการท างานบริการสังคมในอันดับสูงสุด คือท าให้ลดค่าใช้จ่าย

ในเรือนจ า รองลงมาคือรักษาผู้กระท าผิดให้กลับคืนสู่สังคมได้ ดังนั้น จึงควรก าหนดมาตรการทางอาญาเพิ่มเติมเป็น
โทษทางเลือกในรูปแบบการคุมประพฤติซึ่งศาลอาจใช้แทนโทษจ าคุกระยะสั้นได้ ซึ่งแม้ปัจจุบันประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 56 ได้บัญญัติให้มีการบังคับใช้มาตรการในการคุมประพฤติ แต่ก็เป็นการในระหว่างท่ีมีการรอการลงโทษหรือรอ
การก าหนดโทษเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาจากกฏหมายของต่างประเทศจะพบว่ามาตรการคุมประพฤติสามารถน ามา
บังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่ใวนประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 56 ทั้งนี้เพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงโทษจ าคุกระยะสั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพของการกระท าความผิดและสภาพของผู้กระท าผิด
เป็นราย ๆ ไป 

2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาแนวทางการน ามาตรการการท างานบริการสังคมไปประยุกต์กับการลงโทษปรับกรณีการละเมิด

ประกาศของชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
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