
 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

371 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำ

คดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของ

ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด

ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร กลุมตัวอยาง คือ ผูตองขังท่ีศาลตัดสินลงโทษซ้ำในคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัด

ยโสธร จำนวน 236 คน โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ความถ่ี สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขัง

ในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแก ปจจัยการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง (Beta = 517) ปจจัยการคบคา

สมาคมกับเพ่ือนฝูง (Beta = .071) ปจจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ (Beta = .019) สามารถรวมกันทำนาย

ไดรอยละ 83.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำ

คดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร สถานประกอบการควรเปดโอกาสใหผูท่ีเคยตองขังไดเขาทำงาน 

สังคมควรรวมกันใหโอกาสผูท่ีเคยตองโทษใหกำลังใจ และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนควรมีโครงการใหโอกาสผูท่ี

เคยกระทำผิดรับเขาทำงาน โดยมีหนวยงานการมอบใบรับรองใหแกผูท่ีต้ังใจฝกฝนวิชาชีพ และมีความประพฤติดีสังคม

ควรใหโอกาสผูท่ีเคยกระทำผิดในการรับเขาทำงาน หรือฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถนำไปใชในการสราง

งาน สรางรายไดในอนาคต 

คำสำคัญ:  ปจจัยท่ีมีผล, การกระทำผิดซ้ำ, ผูตองขัง, เรือนจำ 
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Abstract 

 This research study objecties 1) to study the leel of thinking about factors affecting the 

recidiism of drug cases of inmates in Yasothon Prison 2) to study the factors affecting the recidiism of 

drug cases among inmates in Yasothon Proince. and 3) to study recommendations on factors affecting 

recidiism in drug cases among inmates in Yasothon Prison. The sample consisted of 236 inmates who 

were repeatedly conicted of drug cases in Yasothon Prison using Taro Yamane's formula. The statistics 

used to analyze the data were percentage, mean, frequency, standard deiation, and multiple regression. 

 The results showed that 1) The leel of opinion about factors affecting the recidiism of drug 

cases among inmates in Yasothon Prison 2) Factors affecting recidiism in drug cases among inmates in 

Yasothon Prisons were factors of inmates' lack of education and training (Beta = 517), factors of 

association with peers ( Beta = .071) Occupational Lack of Opportunity Factors (Beta = .019) could 

predict 83.50 percent with a statistically significant leel of .05 and 3) Recommendations on factors 

affecting Repeated offences in drug cases of inmates in Yasothon Prison establishments should proide 

opportunities for former inmates to work. Society should work together to proide opportunities for those 

who hae been punished for encouragement. And agencies, both public and priate, should hae a project 

to proide opportunities for those who hae committed crimes to work. There is a certification body for 

those who intend to practice their profession. and haing good behaior, society should proide 

opportunities for those who hae committed crimes to accept work or practicing professional experience 

so that it can be used to create jobs. generate future income 

Keywords:  Factors affecting, Recidiism, Inmates, Prisons 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 ภายใตกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางพลิกผัน การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมกับปจจัย

เรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีกอใหเกิดความผันผวนของสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

แกหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบวา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถนำมาซ่ึงโอกาสและ

ความเสี่ยงท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไปใหเกิดผลสำเร็จหรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวขึ้นอยูกับบริบทหรือศักยภาพและขีด

ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยโอกาสท่ีสำคัญสำหรับประเทศไทยซ่ึงมีท่ีมา

จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบวามีท่ีมาจากความกาวหนาและความแพรหลายของเทคโนโลยีเปนหลัก 

ซ่ึงการสรรคสรางประโยชนจากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาสสำหรับประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและ

ระบบบริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศใหมีความพรอมเพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงให
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กระจายลงสูทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ

และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและทรัพยากรมนุษยของไทย 

อยางไรก็ตาม ดวยแนวโนมและบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันมากย่ิงข้ึน ประกอบ

กับปjญหาทุนมนุษยขาดคุณภาพท่ีมีอยูแตเดิม สงผลใหในระยะตอจากนี้ การพัฒนาทุนมนุษยจำเปนตองพิจารณาถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2564) 

 แผนการดำเนินนโยบายของกรมราชทัณฑในป 2565 มีภารกิจดานการควบคุมดูแลและการแกไขพัฒนา

พฤตินิสัยผูตองขัง โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการพระราชทานตางๆ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และของ

กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมดังเชนในปงบประมาณท่ีผานมา นอกจากนี้กรมราชทัณฑจะปรับแผน

และปรับตัวการทำงานใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ภายใตแนวคิด Next Normal "ชีวิต

วิถีถัดไป" โดยจะเนนนโยบาย "ลดความแออัดในเรือนจำ ปองกันการกระทำผิดซ้ำ สรางโอกาสกลับสูสังคม พัฒนาสิทธิ

ผูตองขัง พัฒนาบุคลากร นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช แกไขปญหาทุจริตในระบบราชทัณฑ" เพ่ือมุงสูเปาหมาย 5 ดาน

สำคัญ คือ 1) ดานการบริหารสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิดฯ 2) ดานการแกไขปญหาผูตองขังลน

เรือนจำ 3)ดานคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีและผูตองขัง 4)ดานเทคโนโลยีและดิจิทัล 5) ดานการตอตานและปองกันการ

ทุจริต ปรับสูการทำงานแบบยุคดิจิทัล และนำเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน ท้ังการฝกอบรม และฝกวิชาชีพ

ผูตองขังผานระบบทางไกล รวมถึงการเรงยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังมากข้ึน โดยเฉพาะการเพ่ิมพ้ืนท่ี

นอนของผูตองขังจาก 1.2 ตารางเมตรตอคน เปน 1.6 ตารางเมตรตอคน เพ่ือบรรเทาปญหาความแออัด การดูแล

ปจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังภายในเรือนจำ เพ่ิมกลไกชวยเหลือและติดตามผูพนโทษอยางเปนรูปธรรม 

อีกท้ังสงเสริมใหเจาหนาท่ีราชทัณฑมีความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวและการทำงาน (Work-Life Balance) ลด

ภาระหนี้สิน มีความพอเพียง พอประมาณ ท่ีสำคัญคือผูบริหารงานราชทัณฑจะตองไมปลอยปละละเลยใหมีการทุจริต

เกิดขึ้น พรอมเปดชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขโดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ ซ่ึงผูท่ีกระทำผิดหรือเกี่ยวของกับการ

กระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด (ไทยรัฐ, 2564) 

 ประเทศไทยนับเปนประเทศท่ีมีผูตองโทษจำคุกอยูในเรือนจำเปนจำนวนมากจนเรียกไดวา “ผูตองขังลน

เรือนจำ” จะเห็นไดจากสถิติของการศึกษาเรือนจำระหวางประเทศ ท่ีสำรวจไวเม่ือป ค.ศ. 2011 พบวาเม่ือเทียบกับ

ประเทศอ่ืนแลว ประเทศไทยนับเปนประเทศ ท่ีมีจำนวนผูตองขังคดียาเสพติดมากเปนอันดับท่ี 4 คือ 129,175 คน 

จากจำนวนผูตองขังท้ังหมด 224,292 คน รองลงมาจากอันดับท่ี 1 คือ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอยู 201,200 คน สาธารณ

ประชาชนจีน 84,600 คน และบราซิล 35,596 คน ตามลำดับ การกระทำผิดซ้ำท่ีทำใหผูตองขังตองหวนกลับมากระทำ

ผิดซ้ำอีกนั้นมีมากมายหลายสาเหตุ แตสาเหตุท่ีสำคัญประการหนึ่ง คือ สิ่งแวดลอมทางสังคม บุคลิกภาพและจิตวิทยา

ของผูตองขัง กลาวคือ หลังจากท่ีผูกระทำผิด ถูกจับและถูกลงโทษแลว การกระทำความผิดคร้ังท่ี 2 เปนตนไป อาจ

เรียกไดวาเปนการกระทำความผิดติดนิสัยและยากตอการแกไขพฤติกรรมท่ีติดนิสัยใหกลับคืนสูสังคมปกติได นับวาเปน

การกอปญหาอาชญากรรมใหกับสังคมเพ่ิมมากข้ึน ท้ังท่ีผูกระทำผิดซ้ำไดผานข้ันตอนการขัดเกลาและแกไขจาก
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หนวยงานกระบวนการยุติธรรมในเรือนจำมาแลว (นุชนาฏ มุกุระ, 2554) อาชญากรท่ีกระทำผิดซ้ำเปนบุคคลท่ีไม

สามารถจะปฏิบัติตนใหเขากับมาตรฐานของสังคมได ไมเกิดความเข็ดหลาบ เม่ือตองโทษและประกอบอาชญากรรมซ้ำ

อีกเม่ือมีโอกาส โดยไมคำนึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเปนอยางไร จะดำรงชีวิตอยูดวยการโจรกรรมไมคิดเลิก เม่ือตองโทษก็

แสรงทำตัวดีเม่ือพนโทษก็ทำผิดอีก มีความพอใจจะเปนอยูอยางนี้ซ่ึงถือวามีความชั่วรายติดอยูในบุคลิกภาพ จึงเรียกวา

อาชญากรติดนิสัยหรืออาชญากรท่ีกระทำผิดซ้ำไมเข็ดหลาบ อาชญากรประเภทนี้ ปรากฏวามีรางกายและจิตใจเปน

ปกติต้ังแตแรก คือ ไมมีลักษณะท่ีแสดงวาผิดปกติ ซ่ึงมีแนวโนมไปในทางชั่วราย แมจะไดพิจารณายอนหลังไปถึงบุคคล

อ่ืน ๆ ในตระกูล รวมท้ังการศึกษาเลาเรียน ก็ไมปรากฏชั่วราย แตกลับพบวาสิ่งท่ีผลักดันใหเขากลายเปนอาชญากรไป

นั้น เกิดจากความบกพรองทางรางกายและจิตใจของเขาในภายหลัง อาจเกิดเพราะความจำเปน จากเหตุการณ

บางอยางบีบบังคับใหคอยๆ ประพฤติผิดไปทีละนอยๆ เม่ือกระทำความผิดหลายคร้ังหลายหนเกิดเปนความเคยชิน 

และในชวงนี้เองท่ีบุคลิกภาพของตนเองไดเปลี่ยนไป กลายเปนชีวิตของอาชญากรอยางสมบูรณ (สุวรรณ ใจคลองแคลว 

2546) อาชญากรประเภทนี้บางคน มาจากตระกูลท่ีดี มีการศึกษา แตไปคบคาสมาคมกับพวกชั่วรายหรืออาจเปน

เพราะความฟุมเฟอย ในการใชจายของตนเอง จึงเปนเหตุใหเร่ิมหารายไดอยางไมถูกตองมาใชจายจนเคยตัวนานเขา

กลายเปนผูรายชั้นสูงมีความชำนาญมาก อาชญากรพวกนี้มักเปนคนติดสุรา ติดยาเสพติด เปนตน การลงโทษแก

อาชญากรพวกนี้จึงมักไมเปนผล เพราะมีความชั่วรายฝงอยูในบุคลิกภาพ (พงศกร อินธิไชย, 2552) 

 เรือนจำจังหวัดยโสธร เปนหนวยงานสังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติตอผูตองขังท่ีถูกคุมขังใหเปนไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมแกไข เพ่ือให

พลเมืองกลับตนเปนคนดี จึงจำเปนอยางย่ิงตองมีการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำของผูตองขังในคดีตางๆ 

ตลอดจนเปนขอมูลท่ีเชื่อถือไดวา เปนกระจกเงาท่ีชวยสะทอนใหเห็นปญหาและอุปสรรคในกระบวนการทำงานของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกำกับดูแล แกไขปญหาการกระทำความผิดซ้ำตอไป ผูวิจัยเปนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

เรือนจำจังหวัดยโสธร จึงมีความสนใจวาการท่ีบุคคลๆ หนึ่งจะกระทำผิดซ้ำต้ังแต 2 คร้ังข้ึนไปดวยเหตุผลอะไร มีปจจัย

ใดบางท่ีใหกระทำผิดซ้ำซ่ึงอาจจะถูกจับกุมหรือหลุดรอดจากการถูกจับกุมโดยไมเกรงกลัวตอโทษทัณฑท่ีจะไดรับดวย

ความต้ังใจ มีเทคนิควิธีการ และคิดวางแผนการณ โดยไตรตรองไวกอนอยางแยบยลนั้น นาจะกลาวไดวาบุคคลเหลานั้น

เปนอาชญากรรมมืออาชีพโดยแทจริง ดังนั้น หากจะลดจำนวนอาชญากรมืออาชีพลง จึงควรท่ีจะมีการศึกษาวิจัยถึงวิถี

ชีวิต สภาพความเปนอยู ลักษณะการเลี้ยงดู ลักษณะของครอบครัว ลักษณะบุคลิกภาพ และอ่ืนๆ วาอะไรเปน

แรงผลักดันท่ีสงผลใหเขาเหลานั้นกออาชญากรรมซ้ำซากหรือรุนแรงจนเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน ท้ังนี้เพ่ือ

เปนสิ่งชี้นำใหกรมราชทัณฑไดนำขอมูลเหลานี้มาใชประโยชนในทางปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงการแกไขผูตองขังกลุมนี้ได

อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธรวาเปนอยางไรและมีสาเหตุ

อะไรบางตลอดท้ังแนวทางขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวดวย เพ่ือใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไข

ไมใหผูตองขังท่ีเคยตองโทษในเรือนจำและพนโทษออกไปแลว หวนมากระทำผิดซ้ำอีกในอนาคต (เรือนจำจังหวัดยโสธร

, 2564) เม่ือกลาวมาถึงจุดนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของ

ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ซ่ึงผลจากการวิจัยในครั้งนี้เชื่อวาจะเปนประโยชนกับผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือใชในการ
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ปองกันพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำของผูตองขัง ซ่ึงผูตองขังท่ีกระทำผิดซ้ำเปนคร้ังท่ี 2 ขึ้นไป เม่ือปลอยตัวพนโทษไป

แลว กลับมากระทำผิดซ้ำและถูกจับกุมเขาไปอยูในเรือนจำอีก ซ่ึงผูตองขังเหลานี้นาจะเกรงกลัว และเข็ดหลาบจากการ

ท่ีถูกคุมขังอยูภายในเรือนจำ เพราะสภาพภายในเรือนจำเปนสภาพท่ีไมนาเขาไปอยูเปนอยางย่ิง แตในความเปนจริง

ปรากฏวามีผูตองขังสวนหนึ่งหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำแลวซ้ำอีกและกลับเขาไปในเรือนจำ นอกจากนี้เพ่ือใหความ

ชวยเหลือแกผูตองขังหลังพนโทษวอนสังคมใหโอกาสมากข้ึน กอนท่ีปญหาดังกลาวจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนจน

กลายเปนปญหาของสังคมท่ียากตอการแกไข 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวัดยโสธร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำ

จังหวัดยโสธร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแก การขาด

การศึกษาและการอบรมของผูตองขัง สภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง แรงจูงใจของผูตองขัง การไดรับการ

ยอมรับหลังพนโทษคร้ังกอน การคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง สภาพแวดลอมทางครอบครัว การประกอบอาชีพหลังพน

โทษครั้งกอน การควบคุมทางสังคม และการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด 

ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูตองขังท่ีศาลตัดสินลงโทษซ้ำในคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัด

ยโสธร จำนวน 575 คน (เรือนจำจังหวัดยโสธร, 2564) 

  1.2 กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูตองขังท่ีศาลตัดสินลงโทษซ้ำในคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัด

ยโสธร ไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชหลักการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน 

ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 236 คน (Yamane, Taro., 1973 : 580-581) 

 2. ขอบเขตดานระยะเวลา 

  ระยะเวลาในการศึกษา เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา      

(Rating Scale) 5 ระดับ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยขอคำถามไดครอบคลุมถึง

วัตถุประสงคท่ีตองการวิจัย ดังนี้ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามปลายปดเปนประเภทสอบถามรายการ (Check list) 

เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน

การกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวัดยโสธร 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด

ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 

1. การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง 

2. สภาพความเขมแข็งของจิตใจของผูตองขัง 

3. แรงจูงใจของผูตองขัง 

4. การยอมรับจากสังคมหลังพนโทษครั้งกอน 

5. การคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง 

6. สภาพแวดลอมทางครอบครัว 

7. การประกอบอาชีพหลังพนโทษครั้งกอน 
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กอนตองโทษ ภูมิลำเนากอนตองโทษ ลักษณะความผิด การตองโทษเปนครั้งท่ี ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open 

Ended) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของเคร่ืองมือ ไดแก 1) นำแบบสอบถามพบท่ีปรึกษาและ

ดำเนินการปรังปรุงแกไขตามคำแนะนำ 2) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอนำเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 

ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคำถาม (Index of 

Item-Objectie Congruence : IOC) พบวามีคา IOC = 1.00 และ 3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง จำนวน 42 ชุด ซ่ึงผลการประเมินมีอำนาจจำแนกระหวาง .248 - .897 และหาคาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951, p.274; อางในบุญชม ศรีสะอาด, 2556) ซ่ึงผลการประเมินคาความ

เชื่อม่ันมีคาความเชื่อม่ัน 0.900 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.1 นำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือการวิจัยจากคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผูบัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธรเพ่ือประสานขอมูลการเก็บขอมูล 

  4.2 นำหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

  4.3 ใหมีผูชวยผูวิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย 

  4.4 เกบ็ขอมูลเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  5.1 นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 

  5.2 นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณแลว ลงรหัสตามแบบ (Coding Form)  

  5.3 นำแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอมากำหนดเกณฑของการใหคะแนน ดังนี้ 

  5.4 การจัดกระทำคะแนนระดับเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของ

ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยแบงเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Lilert’s 

Scale) มี 5 ระดับ ไดแก  

   มากท่ีสุด   กำหนดให  5 คะแนน 

   มาก  กำหนดให  4 คะแนน 

   ปานกลาง  กำหนดให  3 คะแนน 

   นอย   กำหนดให  2 คะแนน 

   นอยท่ีสุด   กำหนดให  1 คะแนน 

  จากนั้น นำคะแนนมาวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (Mean) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deiation) จากนั้นนำมาเทียบกับเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ย (รังสรรค สิงหเลิศ, 2551 : 186) ตามสูตร ดังนี้  
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   ระดับคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด  

   ระดับคะแนน 1.81-2.60  หมายถึง  นอย 

   ระดับคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง  ปานกลาง  

   ระดับคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง  มาก 

   ระดับคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

 6. สถิติที่ใชในการวิจัย 

  6.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ผูวิจัยใชสถิติ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ รอยละ 

(Percentage) 

  6.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด

ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deiation) 

  6.3 วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ใชการ

วิเคราะหพหุคูณถดถอยเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis) โดยวิธีนำตัวแปรเขาท้ังหมด (Enter 

Regression) 

  6.4 การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวัดยโสธร จะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนำเสนอในเชิงพรรณนาความดวยการ

แจกแจงความถ่ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร สรุป

ผลการวิจัยดังนี้ 

 

ตาราง 1   ความคิดเห็นของผูตองขังตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำ

จังหวัดยโสธ ในภาพรวมและรายดาน 

ความคิดเห็นของผูตองขังตอปจจัยที่มีอิทธิพล 

ตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด โดยรวมและรายดาน 

ระดับความคิดเห็น 

        S.D แปลผล 

1 การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง 3.84 0.87 มาก 

2 สภาพความเขมแข็งของจิตใจของผูตองขัง 4.02 0.76 มาก 

3 แรงจูงใจของผูตองขัง 3.77 0.79 มาก 

4 การยอมรับจากสังคมหลังพนโทษครั้งกอน 4.31 0.74 มากท่ีสุด 

5 การคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง 3.88 0.84 มาก 

6 สภาพแวดลอมทางครอบครัว 4.30 0.76 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตองขังตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด

ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยรวม อยูในระดับมาก ( = 4.18, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเรียงลำดับมาก

ไปหานอย คือ ดานการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ( = 4.52, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ ดานการยอมรับจาก

สังคมหลังพนโทษครั้งกอน ( = 4.31, S.D. = 0.74) ดานสภาพแวดลอมทางครอบครัว ( = 4.30, S.D. = 0.76) ดาน

การควบคุมทางสังคม ( = 3.39, S.D. = 1.01)  

 

ตาราง 2   ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t Sig. 

a คาคงท่ี (Constant) 1.327 .204 - - .212 

1. การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง (X1) .417 .026  .517 15.899 .000* 

2. สภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง (X2) -.010 .035 -.011 -.286 .775 

3. แรงจูงใจของผูตองขัง (X3) -.058 .032 .066 -1.799 .073 

4. การไดรับการยอมรับหลังพนโทษครั้งกอน (X4) -.041 .030 -.043 -1.353 .177 

5. การคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง (X5) .062 .027 .073 2.241 .026* 

6. สภาพแวดลอมทางครอบครัว (X6) -.027 .028 -.029 -.965 .335 

7. การประกอบอาชีพหลังพนโทษครั้งกอน (X7) .009 .023 .012 .383 .702 

8. การควบคุมทางสังคม (X8) -.018 .021 -.027 -.874 .383 

9. การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ (X9) .649 .028 .019 23.107 .000* 

R = .914, R2 = .835 

หมายเหตุ. * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 

ไดแก ปจจัยการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง (Beta = 517) ปจจัยการคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง (Beta = 

.071) ปจจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ (Beta = .019) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 83.50 อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้ สมการพยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำ

คดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยใชคะแนนดิบ คือ Ŷ  = 1.327 + 0.417 (X1) + 0.062 (X5) + 

7 การประกอบอาชีพหลังพนโทษครั้งกอน 3.61 0.96 มาก 

8 การควบคุมทางสังคม 3.40 1.01 ปานกลาง 

9 การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 4.52 0.78 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.18 0.62 มาก 
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0.649 (X9) และสมการพยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดย

ใชคะแนนมาตรฐาน คือ Ẑ  = 0.517 (X1) + 0.073 (X5) + 0.019 (X9) ดังตาราง 2 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 

สถานประกอบการควรเปดโอกาสใหผูท่ีเคยตองขังไดเขาทำงาน สังคมควรรวมกันใหโอกาสผูท่ีเคยตองโทษใหกำลังใจ 

และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนควรมีโครงการใหโอกาสผูท่ีเคยกระทำผิดรับเขาทำงาน โดยมีหนวยงานการมอบ

ใบรับรองใหแกผูท่ีต้ังใจฝกฝนวิชาชีพ และมีความประพฤติดีสังคมควรใหโอกาสผูท่ีเคยกระทำผิดในการรับเขาทำงาน 

หรือฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถนำไปใชในการสรางงาน สรางรายไดในอนาคต 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานการวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแก 

การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง สภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง แรงจูงใจของผูตองขัง การ

ไดรับการยอมรับหลังพนโทษคร้ังกอน การคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง สภาพแวดลอมทางครอบครัว การประกอบอาชีพ

หลังพนโทษครั้งกอน การควบคุมทางสังคม และการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแก 

จำนวน 3 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง ปจจัยการคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง 

ปจจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี้  

 1. ปจจัยการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขัง

ในเรือนจำจังหวัดยโสธร เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ท่ีเปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ผูตองขังท่ีกระทำความผิดซ้ำคดียา

เสพติดในเรือนจำจังหวัดยโสธรเกิดจากการขาดความรู หรือสวนใหญแลวมีระดับการศึกษาต่ำ ทำใหไดรับการขัดเกลา

ทางสังคมนอย ขาดการตระหนักในโทษของยาเสพติด และผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทำความผิดตอตนเองและสังคม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา คุณารักษ (2555 : 439-464) ไดทำการวิจัย เร่ือง รูปแบบการปองกันการกระทำ

ผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติด / เด็กและเยาวชน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยของการกระทำผิดซ้ำ คือ ระบบการศึกษา สาเหตุ

ท่ีแทจริง คือ 1) ไมตระหนักรูวาการเสพยาเปนการกระทำผิดกฎหมาย 2) กลับไปคบหาสมาคมกับเพ่ือนกลุมท่ีเสพ 3) 

ขาดโอกาสในการเขารับการดูแลรักษาฟนฟูอยางถูกตอง 4) ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยชวยเหลือ 5) 

ครอบครัว / ผูปกครองมีการศึกษานอยไมทราบวิธีการชวยเหลือท่ีถูกตอง 6) ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ 7) ไมต้ังใจท่ีจะ

เลิกเสพอยางจริงจัง 8) สังคมไมยอมรับและไมใหโอกาส  

 2. ปจจัยปจจัยการคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำ

จังหวัดยโสธร เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ท่ีเปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ผูตองขังท่ีกระทำความผิดซ้ำคดียาเสพติดใน

เรือนจำจังหวัดยโสธรสวนใหญแลวเม่ือออกไปสูสังคมแลว มีการติดตอหรือคบคาสมาคมกับกลุมเพ่ือนท่ียุงเกี่ยวกับยา

เสพติด มีสิ่งย่ัวยุทางจิตใจทำใหตัดสินใจกลับเขาสูวงจรของยาเสพติดอีกคร้ัง สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนาฏ มุกุระ 

(2554) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผูตองขังเรือนจำกลางเชียงใหม ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผูตองขังดังกลาว มาจากปจจัยดาน
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สภาพแวดลอม สังคม ชุมชน การคบเพ่ือน และเศรษฐกิจ คือ ดานครอบครัว หากครอบครัวขาดความอบอุน ขาดการ

อบรมเลี้ยงดูเอาใจใส ทำใหงายตอการถูกชักจูงจากกลุมคนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อัคคกร ไชยพงษ (2557) ยังพบวา สาเหตุการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังชายในเรือนจำเขต 8 มาจากขาดการขัดเกลา 

และขาดความอบอุนจากครอบครัว ความคึกคะนอง กลุมเพ่ือน การไมไดรับความไววางใจจากสังคม การอาศัยอยูใน

แหลงเสื่อมโทรมและยาเสพติด รายไดของครอบครัวต่ำ 

 3. ปจจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวัดยโสธร เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ท่ีเปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ผูตองขังท่ีกระทำความผิดซ้ำคดียาเสพ

ติดในเรือนจำจังหวัดยโสธรสวนใหญ เม่ือพนโทษสังคมสวนใหญปฏิเสธในการรับเขาทำงาน สถานประกอบการบางแหง

ปฏิเสธรับเขาทำงาน จึงความเครียดกลับไปใชยาเสพติดและผันตัวไปเปนผูคายาเสพติด เนื่องจากเปนงานท่ีสบายไดเงิน

เร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลิต กลิ่นแข (2564) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังใน

เรือนจำของจังหวัดแมฮองสอน ความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำแหงหนึ่ง 

พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและชุมชน สงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำแหงหนึ่งของ

จังหวัดแมฮองสอน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปญหาสำคัญท่ีมีสวนมาจากเศรษฐกิจของครอบครัว ซ่ึงการมี

ประวัติติดคุกยังเปนอุปสรรคสำคัญในการหางานทำท่ีสุจริต หากนายจางรูวาเปนผูท่ีเคยติดคุกมากอน มักจะไดรับการ

ปฏิเสธไมใหเขาทำงาน โดยท่ีการกระทำผิด เพราะครอบครัวมีปญหาทางการเงิน หรือเดือดรอนเร่ืองเงิน หรือการท่ี

ทานกระทำผิดเพราะตองรับภาระเร่ือง คาใชจายในครอบครัว นอกจากนี้แลวท่ีตองมากระทำผิดซ้ำเพราะวาความ

ยากจน ของครอบครัว ทำใหตองใชจายเงินเปนจำนวนมากในชีวิตประจำวัน ซ่ึงเกิดจากการประสบปญหาไมมีงานทำ

หลังพนโทษ ดวยเหตุนี้จึงทำใหอิทธิพลของปจจัยดานเศรษฐกิจ สงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำแหง

หนึ่งของจังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

 (1) ดานการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

บทลงโทษจากการกระทำผิดในคดียาเสพติด ใหผูตองขังตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

 (2) ดานสภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง ควรจัดกิจกรรมพ้ืนฟูสภาพจิตใจใหแกผูตองขังกอนพนโทษ 

เชิญวิทยากรนักจิตวิทยา อดีตผูตองขังท่ีเคยตองโทษและใชชีวิตประสบความสำเร็จมาเปนวิทยากรเพ่ือสรางกำลังใจในการ

ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

 (3) ดานแรงจูงใจของผูตองขัง ครอบครัวของผูตองขังควรรวมกันสรางแรงจูงใจในการทำกิจกรรมท่ีสรางสรรค 

และคอนสอดสองดูแลชวยเหลือในระหวางท่ีปรับตัวกับบริบทของสังคม 

 (4) ดานการไดรับการยอมรับหลังพนโทษครั้งกอน ชุมชนควรรวมกันใหโอกาสและสงเสริมผูท่ีพนโทษ ให

สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 
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  (5) ดานการคบคาสมาคมกับเพ่ือนฝูง ผูตองขังเม่ือพนโทษตองฝกฝนวินัยในตนเอง รูจักแยกแยะในการ

เลือกคบเพ่ือน ไมไปยุงเกี่ยวกับเพ่ือกลุมท่ีใชยาเสพติด  

  (6) ดานสภาพแวดลอมทางครอบครัว ครอบครัว ญาติพ่ีนอง ควรรวมกันใหกำลังใจผูท่ีเคยตองโทษ ให

สามารถใชชีวิตไดอยางปกติ สอบถามปญหาในการดำเนินชีวิตและรวมหาทางแกไขรวมกันอยางสม่ำเสมอ 

  (7) ดานการประกอบอาชีพหลังพนโทษคร้ังกอน ผูท่ีพนโทษควรมีความตระหนักและเลอืกประกอบอาชีพท่ี

สุจริต พัฒนาตนเอง ศึกษา หาความรูเกี่ยวกับทักษะท่ีจำเปน เขาอบรมในหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น 

  (8) การควบคุมทางสังคม ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรรวมกันสรางความเขาใจในปญหารวมกัน

สรางวิสัยทัศนในการเปนชุมชนปลอดยาเสพติด รวมกันใหขอมูลท่ีเปนจริงตอเจาหนาท่ี เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกและแกไข

ปญหายาเสพติดรวมกันรวมพัฒนาเครือขาย และขยายความสัมพันธไปสูชุมชนอ่ืนๆ 

   (9) การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ควรจัดอบรมหลักสูตรการฝกอาชีพใหมีความสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ ภาครัฐตองจัดหาสถานท่ี/ผูประกอบการท่ีเปดโอกาสใหฝกวิชาชีพ สรางงาน สรางอาชีพ และ

หนวยงานติดตามประเมินผล เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูประกอบการ 

   ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 (1) ควรศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำจังหวัด

ยโสธร 

  (2) ควรศึกษารูปแบบการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน โดยผูนำชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

มีตรวจคัดกรองประชาชนกลุมเสี่ยง การสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับปญหาในการดำเนินชีวิตมีโครงการเย่ียมบานให

กำลังใจผูท่ีเคยใชยาเสพติดและครอบครัวท่ีใชยาเสพติดใหสามารถกลับตัวกลับใจเปนคนดีดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุข 

ใหขอมูลสำคัญแกเจาหนาท่ีในการทราบปญหาเชิงลึก เชน บุคคลในชุมชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกี่ยวของกับยาเสพ

ติด การแจงเบาะแสของยาเสพติด การนำผูปวยยาเสพติดเขารับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรวมกัน

กำหนดแนวทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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