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 การวิจยัเร่ือง ผูต้อ้งขงัหญิงกระท าผิดซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค ์ 
เพื่อศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงในการกระท าผิดซ ้ าของผูต้อ้ง     
ขงัหญิง คดีจ าหน่ายยาเสพติด และเพื่อศึกษาปัจจยัทางครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรง   
ในการกระท าผิดซ ้ าของผูต้้องขงัหญิงคดีจ าหน่ายยาเสพติด ประชากรคร้ังน้ี คือ ผูต้อ้งขงัหญิง         
ท่ีกระท าผิดซ ้ าตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไปในการจ าหน่ายยาเสพติดและมีสามี ซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกท่ีทณัฑ
สถานหญิงกลางจ านวน 610 แลว้จึงก าหนดตวัอยา่งจากสูตรยามาเน่ (Yamane)ได ้242 ตวัอยา่ง การ
เลือกตวัอย่างโดยวิธี Simple Random Sampling สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และการทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาค่าไคสแควร์(Chi-Square) 2  ซ่ึงก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 

การพิสูจน์สมมติฐานพบว่า ปัจจยับุคคลคือ อายุ อายุการกระท าผิดคร้ังแรก การศึกษา 
อาชีพ และอาชีพของสามี มีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงในการกระท าผิดซ ้ าของผูต้อ้งขงัหญิง                
คดีจ าหน่ายยาเสพติด ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 แต่ปัจจัย ศาสนา รายได้ ภูมิล าเนา     
จ  านวนสมาชิกในครอบครัว และปัจจยัทางครอบครัว ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงในการ
กระท าผดิซ ้ า ของผูต้อ้งขงัหญิง คดีจ าหน่ายยาเสพติด 

 
ค าส าคญั  ผูต้อ้งขงัหญิง , การกระท าผดิซ ้ า 



 The research of Recidivism of Women prisoners in drugs distribution case to 

study the personal factors were related with  violent recidivism of inmates and to research family 

relationship violence recidivism of inmates for drugs offenses . This population is women 

offenders from repeat to 2 times to distribute the drugs . The imprisonment of the central women 

correctional institution were the  610 women by  Yamane, 242 samples were selected using 

simple random sampling Data were analyzed by  using statistical method  Frequency , Percentage, 

Mean , Standard deviation and hypothesis testing with  chi square test ( 2 ). The statistical  level 

of significance was set at .05 

 

The hypothesis test indicated that the personal factor age, education, occupational and 

was the first abbess of her husband .  three are related to domestic violence recidivism of inmates 

for drugs offenses  with the level of statistical significance .05  but religion, income, number of 

family   hometown  were not related with violent recidivism of inmates for drug offenses 
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บทน า 

นโยบายและมาตรการของกฎหมายของแต่ละประเทศในการควบคุมการแพร่ระบาดของยา
เสพติดให้โทษท่ีกฎหมายภายในประเทศนั้นถือว่าผิดกฎหมายในเชิงลงโทษ อนัเป็นลกัษณะของ
ประเทศก าลงัพฒันาท่ีอาศยัหรือมุ่งเนน้ให้ความส าคญัแก่ การจองจ าโดยเรือนจ า/ทณัฑสถานอยา่ง
มากเกินไป ไม่เพียงก่อให้เกิดผลกระทบจากการตอ้งโทษจ าคุกตามมาอย่างมาก ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีประชากรท่ีเป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้ายเป็นจ านวนมาก ในการพฒันาอนัรวดเร็วของเทคโนโลยี
ท าให้ผูห้ญิงท่ีธรรมชาติสร้างมาในการเป็นแม่ของลูก เป็นภรรยาท่ีดี และดูแลความเป็นอยูภ่ายใน
ครอบครัว ตอ้งออกมาด้ินร้น เพื่อให้ครอบครัวตวัเองได้อยู่รอด ช่วยสามีรับภาระค่าครองชีพท่ี
สูงข้ึน และตอ้งการความสะดวกสบายในชีวิตจนกลายเป็นค่านิยมทางเลือกหน่ึงท่ีผูห้ญิงเลือกจะใช้
เพราะการถูกบีบบงัคบัจากภาระทางสังคมคือ การละเมิดกฎหมาย ผลกัดนัตวัเองเขา้สู่ วงจรของการ
จ าหน่ายยาเสพติด เพื่อแลกมาซ่ึงค่าตอบแทนท่ีสูงพอเพื่อใชจ่้าย ในครอบครัว ปัญหาจ าหน่ายยาเสพ
ติดนบัว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญั ซ่ึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด ไดท้วีความรุนแรงข้ึนอย่างรวดเร็ว 
เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้ งภายในและภายนอกประเทศ  และมีการลักลอบน าเข้ามาจาก



ต่างประเทศมากมายหลายชนิด เช่น ยาบา้  ยาอี เฮโรอีน เป็นตน้ ท าให้เกิด ผูจ้  าหน่ายยาเสพติดเป็น
จ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการกระท าผดิซ ้ าในคดีจ าหน่ายยาเสพติด  

 
จากสถิติผูต้อ้งขงัหญิงทั้งประเทศ ยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 

2559 ปรากฏวา่ในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนผูต้อ้งขงัหญิง 27,934 คน และในปีต่อมาจนถึง ปี พ.ศ. 
2559 มีจ านวนผูต้อ้งขงัหญิง จ านวน 37,197 คน (รายละเอียดปรากฏตามตารางผนวกท่ี ก1 )ผูห้ญิง
จ านวนมากท่ีกระท าความผิด มีแนวโน้มสูงข้ึน ก็ย่อมมีปัจจยัในหลายๆด้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ 
และปัญหาครอบครัว ซ่ึงสถิติการกระท าผิดซ ้ าคดีจ าหน่ายยาเสพติด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 มี
จ  านวน  2,744 คน (รายละเอียดปรากฏตามตารางผนวกท่ี ก2) และคาดว่าจะสูงข้ึนไปเร่ือยๆ      
เน่ืองมากจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ   

 
จากสถิติการกระท าผิดซ ้ าของผูต้อ้งขงัหญิงเป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึงของสังคมใน

ปัจจุบนัและมีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐในดา้นการป้องกนัและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีจ าหน่ายยาเสพติด แม้ว่ารัฐบาล จะแก้ปัญหาโดยการออกกฎหมายท่ีมี
วตัถุประสงค์เพิ่มโทษผูท่ี้กระท าความผิดซ ้ า โดยการเพิ่มระยะเวลาการจ าคุกแต่ไม่ไดช่้วยให้การ
กระท าผดิซ ้ าลดนอ้ยลงเท่าท่ีควร และยงัมีการกระท าผิดซ ้ าของผูต้อ้งขงัหญิงในอนาคตน่าจะมีสถิติ
ท่ีเพิ่มข้ึนอีก 

 

ผูศึ้กษาจึงสนใจจะศึกษาวา่ปัจจยัของการกระท าผิดซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด  มีอะไรบา้ง
เพราะการจ าหน่ายยาเสพติด เม่ือทราบถึงปัจจยัแลว้ ก็สามารถท่ีจะน ามาพิจารณาหาทางป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาให้ลดน้อยลงซ่ึงตอ้งไม่ลืมว่าเม่ือผูห้ญิงกระท าผิดกฎหมายและถูกน าตวัมาด าเนินคดี 
ผลกระทบท่ีตามมาคือ ความล่มสลายของสถาบนัครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบนัแรกและส าคญัท่ีสุดของ
สังคม ไม่เพียงแต่ผูห้ญิงท่ีกระท าผิดจะได้รับผลร้ายเท่านั้นแต่บุคคลท่ีอยู่ในความดูแลเล้ียงดู 
โดยเฉพาะบุตรตอ้งขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการอบรม ขาดความรักความอบอุ่น กลายเป็นเด็กมี
ปัญหาท่ีสังคมตอ้งรับภาระในการดูแลแกไ้ข ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนบัเป็นปัญหาสังคมท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิด
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก ผูศึ้กษาจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษา ถึงปัจจยัหรือ
สาเหตุท่ีมีผลต่อการกระท าผิดซ ้ าของผูต้อ้งขงัหญิง  อนัน าไปสู่ปัญหาทางสังคมก็เพื่อเป็นประโยชน์
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผดิซ ้ าทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรเป้าหมายของการศึกษาเร่ือง “ผูต้อ้งขงัหญิงกระท าผิดซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด”ผู้
ศึกษาไดก้ าหนดขอบเขต ในการศึกษาเฉพาะผูต้อ้งขงัหญิงในทณัฑสถานหญิงกลางท่ีเป็นผูต้อ้งขงั
หญิง กระท าความผิดซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด ซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายจ าคุกภายหลงัค าพิพากษาถึง
ท่ีสุด เป็นคร้ังท่ีสองข้ึนไปในคดีจ าหน่ายยาเสพติด และเป็นผูต้อ้งขงัท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้เท่านั้น 
ซ่ึงถูกควบคุมตวัอยูใ่นทณัฑสถานหญิงกลาง(ส ารวจวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560) ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 
610 คน โดยใชต้ารางของยามาเน่ (Yamane) ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 242 คน โดยใชว้ิธี Simple Random 
Sampling 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการหาข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยสร้าง

แบบสอบถามมาจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค าแนะน า           
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

 
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questions) ในแบบสอบถามไดก้ าหนดค าตอบ

หลายค าตอบเพื่อใหผู้ต้อบไดเ้ลือกตอบขอ้ท่ีตอ้งการใหม้ากท่ีสุด 
 
เน้ือหาของแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา รายได ้

อาชีพก่อนตอ้งโทษ ฯลฯ 
 
ส่วนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัการตอ้งโทษจ าคุก เช่น จ านวนคดี ก าหนดโทษรวมทุกคดี 

ตอ้งโทษจ าคุกคดีจ าหน่ายยาเสพติดรวมปัจจุบนั ฯลฯ 
 
ส่วนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัประวติัการใชย้าเสพติด เช่น ใชส้ารเสพติดชนิดใด ท่านใช้

สารเหล่าน้ีบ่อยเพียงใด สาเหตุการใชส้ารเสพติด ฯลฯ 
 
ส่วนท่ี 4   ปัจจยัทางครอบครัว คดีจ าหน่ายยาเสพติด 



 
ค าถามในส่วนท่ี 4 มีขอ้ความในการแสดงความคิดเห็นปัจจยัทางครอบครัว  เป็นแบบ

อตัราส่วน มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั ดงัน้ี 
 
- เห็นดว้ยมาก 
 
- เห็นดว้ยปานกลาง 
 
- เห็นดว้ยนอ้ย 
 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษาจะท าการ
ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ 

 
1. การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามไป

ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบเน้ือหาเพื่อความสมบูรณ์ก่อนท าการเก็บขอ้มูล 
 
2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดสอบเบ้ืองตน้

(Pre-test) โดยเลือกผูต้อ้งขงัหญิงท่ีทณัฑสถานบ าบดัหญิง จ านวน 30 คน ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบั
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นรายบุคคล เหมือนกบัการใชแ้บบสอบถามท่ีใชใ้นสถานท่ีจริง
ทุกประการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจถอ้ยค าท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
 

แล้วน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา หลงัจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ เป็นรายขอ้และรวมทั้งแต่ละดา้นดว้ยการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่หาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของ Cronbach ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของความคิดเห็นต่อผู ้ต้องขังหญิงกระท าผิดซ ้ าคดี
จ าหน่ายยาเสพติดของผูต้อ้งขงัหญิงเท่ากบั .9367 ซ่ึงจดัไดว้า่มีความเช่ือมัน่สูง 

 
3. น าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบแบบสอบถาม ท าการปรับปรุงใหส้มบูรณ์เรียบร้อยก่อน 

น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชบ้รรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร 

 
ค่าร้อยละ   =    คะแนนค าตอบทั้งหมด × 100 

 
2. การวเิคราะห์ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Mean) โดยใชสู้ตร 

 
X           =    ΣƒX 

X          =    ค่าเฉล่ีย 
ƒ =   จ านวนความถ่ีของแต่ละค าตอบ 
x  =   ค่าคะแนนค าตอบในแต่ละขอ้ 
N  =   จ  านวนค าตอบทั้งหมด 
 

3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร 
 

S.D.    =    ΣƒX- (ΣX) 2 

                                 N 
            S.D.   =    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X       =   ค่าคะแนนในแต่ละขอ้ 
N      =   จ านวนค าตอบทั้งหมด 
ƒ       =    จ านวนความถ่ีของแต่ละค าตอบ 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนผู้ตอบทัง้หมด 
 

N 



4. การทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามโดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 
= ค่าสถิติไคสแควร์  

           Oi  =  ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (Observed Frequency)  
           Ei  =  ความถ่ีท่ีคาดหวงั ซ่ึงมีค่าเท่ากบั จ  านวนขอ้มูลคูณดว้ย สัดส่วนท่ีคาดหวงั  
           k   =  จ านวนกลุ่มหรือจ านวนระดบั 
           n   =  จ านวนตวัอยา่ง 
           pi   =  สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะหรือระดบัท่ี i 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษา 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social Science หรือ SPSS)     
หลังจากท่ีได้วิเคราะห์ขอ้มูลแล้ว ผูศึ้กษาจะน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบ          
ค  าบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอสิระ 

ความรุนแรงในการกระท าผดิซ ้าของผู้ต้องขังหญงิ 
 คดีจ าหน่ายยาเสพติด 

ค่านัยส าคัญ เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. อาย ุ .002  

2. อายกุารกระท าผดิคร้ังแรก  .043  

3. ศาสนา  .056  

4. การศึกษา  .000  

5. อาชีพ .000  

6. รายได ้ .423  

7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว .096  

8. ภูมิล าเนา .230  

ปัจจัยทางครอบครัว   

1.รายไดข้องสามีของผูต้อ้งขงั
หญิง 

.225  

2.อาชีพของสามีของผูต้อ้งขงั
หญิง 

.050  

3.ระดบัการศึกษาของสามี
ผูต้อ้งขงัหญิง 

.561  

4.สามีของผูต้อ้งขงัหญิงกระท า
ผดิซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติดยุง่
เก่ียวกบัการพนนั 

.507  

   

   

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความรุนแรงในการกระท าผดิซ ้าของผู้ต้องขังหญงิ 



ตัวแปรอสิระ คดีจ าหน่ายยาเสพติด

ค่านัยส าคัญ เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

5.สามีของผูต้อ้งขงัหญิงกระท า
ผดิซ ้ าคดีจ าหน่ายยาเสพติดเป็น
ผลิตยาเสพติด 

.294  

6.สามีของผูต้อ้งขงัหญิงกระท า
ผดิซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด
เป็นผูจ้  าหน่ายยาเสพติด 

.642  

7.สามีของผูต้อ้งขงัหญิงกระท า
ผดิซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติดติด
ยาเสพติด 

.110  

8.สามีของผูต้อ้งขงัหญิงกระท า
ผดิซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด
บงัคบัใหผู้ต้อ้งขงัหญิงเสพยา
เสพติด 

.131  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง ผูต้อ้งขงัหญิงกระท าผิดซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความความรุนแรงในการกระท าผิดซ ้ าของผูต้อ้งขงัหญิง คดีจ าหน่ายยาเสพติดศึกษาขอ้มูล
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความรุนแรงในการกระท าผดิซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด และปัจจยัทางครอบครัว
กบัความรุนแรงในการกระท าผิดซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด ผูศึ้กษามีขอ้คิดเห็น\และขอ้เสนอแนะดงั
ต่อไปดงัน้ี 

 
1. ผูต้อ้งขงัหญิงกระท าผดิซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติดควรไดรั้บการพฒันาตวัเองเพื่อไม่ได้

กลบัไปกระท าผดิซ ้ าอีก ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 ควรให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในทณัฑสถานให้มีการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แก่ผูต้อ้งขงัในระดบัต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดบัผู ้ไม่ รู้หนัง สือ  ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการศึกษาภาคบงัคบั จะตอ้งมีการจดัด าเนินการในทณัฑสถาน 



เพื่อสนองนโยบายรัฐและให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ หรือจดัการศึกษาตาม

อธัยาศยัแก่ผูต้อ้งขงัดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจดับรรยายความรู้แก่ผูต้อ้งขงัโดย

วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิภายนอก การจดัท าห้องสมุด ท่ีได้มาตรฐาน มีส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์  

เพื่อให้ผูต้อ้งขงัหญิงเม่ือพน้โทษออกไปจะได้สามารถไปสมคัรงาน กบัส่ิง ท่ีตนเองตอ้งการได้

เพื่อใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจาก

บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  

  

1.2 ควรจดัการฝึกอบรมวิชาชีพในหลายรูปแบบ ท่ีหลากหลายรวมถึงอาชีพ 
ในระบบโรงงานโดยถือวา่เป็นการฝึกอบรมอาชีพตามสูตรมาตรฐานท าใหผู้ต้อ้งขงัเกิดความช านาญ
ในวชิาชีพ ท่ีตอ้งการจะฝึกวชิาชีพ และตอ้งมีการยกระดบัฝีมือให้สูงข้ึนเทียบเท่ามาตรฐานภายนอก 
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้ระกอบการภายนอก วา่สามารถท่ีจะไปท างานไดจ้ริง รวมทั้งไดรั้บอตัรา
ค่าจา้งท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากการท างานท่ีพน้โทษ  เพื่อพฒันาฝีมือแรงงานและส่งเสริม
อาชีพใหก้บัผูต้อ้งขงัหญิง ไม่หนักลบัมากระท าผิดซ ้ าอีก ให้มีศกัยภาพสามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองและครอบครัวไดภ้ายหลงัพน้โทษ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงงานท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน 

2. ผูศึ้กษาเห็นวา่ ปัจจยัทางดา้นครอบครัวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสามี สามีควรให้ความใส่ใจและ
ท าตวัเป็นผูน้ าครอบครัวท่ีดี  ดูแลครอบครัวใหมี้ความอบอุ่น ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ให้ความรักกบั
ผูต้อ้งขงัเสมอตน้เสมอปลาย ให้รู้สึกว่าตวัผูต้อ้งขงัหญิงไม่ไดข้าดส่ิงใดส่ิงหน่ึงในชีวิตซ่ึงผลจาก
การวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัทางครอบครัวท่ีเป็นสาเหตุในการกระท าผิดซ ้ าของผูต้อ้งขงัหญิง คดีจ าหน่าย
ยาเสพติด โดยจะเห็นวา่ ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นไปในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.12   

 
3. ผูศึ้กษาเห็นว่า กรมราชทณัฑ์ควรมีแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขงั

หญิงกระท าผดิซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติด ดงัน้ี 
 

3.1 กรมราชทณัฑ์ตอ้งให้ความส าคญัในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัอย่างจริงจงั
โดยเฉพาะกลุ่มผูต้อ้งขงัหญิงท่ีจ าหน่ายยาเสพติดและมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดให้โทษควรแยกจาก
กลุ่มผูต้อ้งขงัอ่ืนโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการเพิ่มเครือข่ายในกระบวนการคา้ยาเสพติดเพิ่มข้ึนไป
อีก  

 



3.2 ควรก าหนดให้โปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูในลกัษณะกลุ่มชุมชนบ าบดัอยา่งต่อเน่ือง
และมีการประเมินผลอยา่งตรงไปตรงมา โดยอาจก าหนดจดัตั้งเรือนจ า หรือทณัฑสถานท่ีมีอยูท่ ัว่
ทุกภูมิภาคเป็นศูนยร์วมผูต้อ้งขงักลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ  

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระท าผิดซ ้ า คดีจ าหน่ายยาเสพติดใน

ทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ เพื่อจะไดป้ระมวลลกัษณะความผิดและเจตนาการกระท าผิดซ ้ า คดีจ าหน่าย
ยาเสพติดใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  

2. จากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่กระท าผิดซ ้ า  คดีจ าหน่ายยา
เสพติด เป็นผูต้อ้งขงัท่ีมีฐานความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จึงควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบกบั
เฉพาะกลุ่มผูต้อ้งขงัหญิงท่ีมีฐานความผดิอ่ืน ๆ ท่ีกระท าผดิซ ้ า  
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