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ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี
ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส
อาภรณ์ แก้วเวียงชัย1
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี 2
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จั ยเรื อง ความคาดหวั งของประชาชนต่ อการจั ดตั งบ้ านกึ งวิ ถี กาแลตาแป มี
วัตถุประสงค์ดังนี 1) เพือศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกา
แลตาแป 2) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลทีมีต่อระดับความคาหวังของประชาชน
ต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการ
เข้ าร่ วมศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทีมีต่อระดับความคาดหวังของประชาชนต่อ
การจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส
การวิจัยนีเป็ นการวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยประชากรทีใช้ ใน
การวิ จั ย คื อ ประชาชนในชุ มชนกาแลตาแป ตั วอย่ างทีใช้ ในการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพคื อกรรมการชุ ม ชน
กาแลตาแป คน สมาชิกชุมชนกาแลตาแป คน ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณคือประชาชนใน
ชุ มชนกาแลตาแปจํา นวน คน เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จั ย ครั งนี ได้ แ ก่ แ บบสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และ
แบบสอบถาม สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชน กา
แลตาแป อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 2)ระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ
ชุมชนกาแลตาแป จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีเพียงปั จจั ยด้ านอาชีพทีมีความแตกต่างส่วนปั จจัย
ด้ าน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการพักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพในชุมชน และ )
ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
ระดับความคาดหวังต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ได้ คือความคาดหวังของประชาชนในการจัดตังบ้ านกึงวิถีมีในระดับมาก และปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผล
ต่อระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ส่วนประสบการณ์ในการเข้ าร่วมศึกษาดู
งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีส่วนทําให้ เกิดความคาดหวังทีมากของผู้ให้ สัมภาษณ์
บทนํา
1
2

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ปั ญหาทีสําคัญของการแก้ ไขฟื นฟู ผ้ ูกระทําผิด คือการกลับมากระทําผิดซํา โดยมีจาํ นวนถึง
ร้ อยละ . ของผู้ต้องขังทีปล่ อยตัวไป ปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการกลับมากระทําผิดซําคือการกลั บ
ไปสู่สภาพแวดล้ อมแบบเดิม หรือพ้ นโทษแล้ วไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ จึงเป็ นสาเหตุหลักในการกลับมา
กระทํา ผิดซํา กรมคุ มประพฤติได้ มีก ารจั ดตังบ้ านกึงวิ ถีขึน เพื อเป็ นแหล่ งพั ก พิ ง แหล่ งฝึ กอาชี พ
ี หรือไม่อยากกลับไปสู่สภาพแวดล้ อมเดิม โดยรูปแบบการดําเนินงานของ
สําหรับผู้พ้นโทษทีไม่มีทไป
บ้ านกึงวิถีทมีี อยู่ทวประเทศในปั
ั
จจุบันเป็ นในลักษณะวิถีพุทธ ใช้ วัดเป็ นบ้ านกึงวิถี
ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนืองจากเป็ นพืนทีทีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม การใช้ วัดเป็ นบ้ านกึงวิถี จึงไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาของกลุ่มผู้พ้นโทษทีเป็ นมุสลิมได้ จึงได้ มี
โครงการจัดตังบ้ านกึงวิถี ซึงจัดตัง ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส โดยรูปแบบนําร่องบ้ านกึง
วิถีชุมชนกาแลตาแป จึงเป็ นเสมือนนวัตกรรมใหม่ทถูี กพัฒนาขึนมาเพือให้ การช่วยเหลือผู้ทพ้ี นโทษได้
เตรียมความพร้ อม ทังตัวผู้พ้นโทษ ครอบครัว และชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการมาสนับสนุนซึงกันและ
กันก่อนทีจะกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมอย่างปกติสขุ ต่อไป โดยทีบ้ านกึงวิถีต้องมีการดําเนินงานโดยการมี
ส่วนร่ วมของชุมชน ในการร่ วมกันแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูกระทําผิด รวมทังการทีผู้พ้นโทษในโครงการส่วนใหญ่
เป็ นผู้ต้องโทษคดียาเสพติด จึงต้ องมีการสํารวจระดับการรั บรู้และระดับความคาดหวังของประชาชน
ต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป ในด้ านสภาพแวดล้ อม ด้ านการพัฒนาชุมชน ด้ านการ
คืนคนดีสู่สังคม ด้ านการเข้ าไปมีส่วนร่ วม ทังนีกระทรวงยุ ติธรรมได้ มีการสร้ า งการรั บรู้ แ ละสร้ า ง
ความรู้ ความเข้ า ใจกับ ประชาชนในชุ ม ชนกาแลตาแปเกี ยวกับ การจั ด ตังบ้ า นกึงวิ ถี และการเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรมในระดับหนึง ซึงการวิจัยในครังนีจะได้ ข้อมูลทีสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการ
นําไปพัฒนาชุมชน เพือให้ มีคุณภาพชีวิตทีดี และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานบ้ านกึงวิถีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื อศึ ก ษาระดั บ ความคาดหวั ง ของประชาชนต่ อ การจั ด ตั งบ้ านกึ งวิ ถี ณ ชุ ม ชน
กาแลตาแป
. เพื อศึ กษาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จั ยส่ ว นบุ คคล ทีมี ต่อ ระดั บ ความคาดหวั งของ
ประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการเข้ าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงยุ ติธรรมทีมีต่อระดับความคาดหวั งของประชาชนในการจัดตังบ้ านกึงวิ ถี ณ ชุ มชน
กาแลตาแป

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง

641

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ องกับความคาดหวั งของประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ
ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ได้ แก่
การจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ดําเนินการตามนโยบายของ
เรื อง
รั ฐบาลพลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา โดยคณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติเ มือวั น ที มกราคม
มาตรการบู รณาการการแก้ ไขฟื นฟู ติดตาม ดู แล ช่ วยเหลื อและสงเคราะห์ ผ้ ู กระทําผิดในชุ มชน ที
มุ่งเน้ นให้ เกิดมาตรการบูรณาการการแก้ ไขฟื นฟูติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผ้ ูกระทําผิดใน
ชุมชนระดับหน่วยงานอย่างแท้ จริง ประกอบด้ วยมาตรการบําบัดฟื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและ
แก้ ไขฟื นฟูผ้ ูกระทําผิด มาตรการการดูแลช่วยเหลือ สร้ างงาน สร้ างอาชีพ และ มาตรการนําชุมชนเข้ า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ล แก้ ไ ขฟื นฟู ผ้ ู ก ระทํา ผิ ด ซึ งกระทรวงยุ ติ ธ รรม มี น โยบายเร่ ง ด่ ว นทีให้
ความสําคัญกับการยกระดับระบบการแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูกระทําผิด โดยมุ่งเน้ นการฝึ กอาชีพทีสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตลาดแรงงาน และมีกระบวนการส่งต่อผู้ทีผ่านการฝึ กอาชีพภายหลังพ้ นโทษ ให้ มี
งานทําตรงตามทักษะทีได้ รับการพั ฒนาวิ ชาชีพ โดยให้ บูรณาการการทํางานร่ วมกันระหว่ างภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทังในการฝึ กอาชี พ และกระบวนการส่งต่ อ การทํา งาน เพื อให้
ผู้กระทําผิดกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างปกติสขุ
ความหมายของบ้ านกึงวิถี ภูวดล ภูชาํ นิ กล่ าวว่า บ้ านกึงวิถีโดยทัวๆ ไปนันมีลักษณะเป็ น
การจั ดสรร บริ การความสะดวกในเรื องทีพั กพิ งชั วคราวแก่ผ้ ู กระทําผิด ซึงใกล้ จะครบกําหนดโทษ
ปลดปล่อยหรือเหลือโทษจําคุกอีกไม่เกิน เดือนหรือผู้ต้องขังซึงพ้ นโทษใหม่ๆ และเป็ นผู้ทมีี ความ
จําเป็ นในด้ านทีอยู่อาศัยหรือเป็ นไปในทํานองกึงกลางระหว่างการสงเคราะห์ผ้ ูพ้นโทษและส่งเสริมการ
ฝึ กอาชีพให้ แก่ผ้ ูต้องขังภายนอกทัณฑสถาน โดยเจ้ าหน้ าทีเรือนจําหรือพนักงานคุมประพฤติจะทําการ
คัดเลือกผู้กระทําผิดทีใกล้ จะครบกําหนดโทษปลดปล่ อย หรื อผู้ซึงพ้ นโทษใหม่ๆ ให้ มีโอกาสไปฝึ ก
วิชาชีพ ร่วมทํางานกับสังคมภายนอก เพือให้ มีความคุ้นเคยกับชีวิตปกติภายนอก ด้ วยการอยู่อาศัย
ในบ้ านกึงวิถีหรือสถานทีพักพิงชัวคราว ในลักษณะบริการแบบหอพัก
แนวทางบ้ านกึงวิถีของประเทศไทย
หน่ ว ยงานทีรั บ ผิ ด ชอบเกียวกับ งานบ้ านกึงวิ ถี ของประเทศไทยได้ แ ก่ กรมคุ มประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม โดยปั จจุ บันมีรูปแบบการดําเนินงานทัวประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็ นการดําเนินงาน
โดยใช้ สถานทีของศาสนาเป็ นหลัก ได้ แก่ วัด คริสจักร ใช้ รูปแบบของคณะกรรมการบ้ านในการบริหาร
มีการฝึ กวิ ชาชี พ มีการออกไปทํางานข้ างนอก เมือถึงเวลาทีสามารถปรั บตัวได้ แล้ วก็จะกลั บไปพั ก
อาศัยกับครอบครัวต่อไป
ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกทีต้ องการสิงใดสิงหนึง เรื องใดเรื องหนึง หวังว่ าจะได้
ตามทีต้ องการ และแสดงออกมาตามทีมีความคาดหวัง โดยทีความคาดหวังนันยังมาไม่ถึง แต่จะต้ อง
จินตนาการให้ ไปถึงสิงทีคาดหวังไว้ ทังนีจะต้ องมีทมาของความคาดหวั
ี
ง
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ข้ อมูลพืนฐาน บริ เวณทีจะจัดตังเป็ นบ้ านกึงวิถีอยู่บนเกาะปู ลากาเม็ง มีพืนที ไร่ งาน
. ตารางวา เป็ นทีสาธารณประโยชน์ บริเวณใกล้ เคียงมีร้านค้ าสวัสดิการชุมชน มีมัสยิด หลัง และ
ปอเนาะสอนท่องจําอัลกุรอ่าน มีสะพานเชือมต่อระหว่างเกาะและชุมชนซึงเป็ นทางเข้ าเกาะเพียงทาง
เดียว นอกจากนันต้ องเดินทางโดยใช้ เรือ ก่อนหน้ านี เคยได้ รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้ าง
โรงเรือน แต่ปัจจุบันไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ มีความชํารุดทรุดโทรม จึงจําเป็ นต้ องซ่อมแซมส่วนทีชํารุดและ
ก่อสร้ างอาคารบางส่วนเพิมเติม
กระทรวงยุติธรรมได้ มีแผนในการพัฒนาชุมชนกาแลตาแป เพือการจัดตังบ้ านกึงวิถี โดย
ประยุกต์หลักการตามแนวพระราชดําริ การเข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา มาเป็ นแบบอย่าง ทังในด้ านการลง
พืนทีศึกษาวัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ การประกอบอาชีพ ฯลฯ ของประชาชนในมิติต่างๆ เพือจะได้ มี
ความเข้ าใจสภาพปัญหาของชุมชน จุดเด่น ประเด็นทีต้ องพัฒนา การช่วยเหลือส่งต่อกลุ่มเป้ าหมายลง
ในพืนที ฯลฯ การร่วมทํางานกับชุมชน และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอืน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแล
ตาแป จังหวัดนราธิวาส ผู้ศึกษาได้ กาํ หนดเป็ นกรอบแนวคิดทีใช้ ในการศึกษาดังภาพ

ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)
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การรับรูแ้ ละความคาดหวังจาก
การจัดตังบ้านกึงวิถี
1. ด้ านสภาพแวดล้ อม
2. ด้ านการพัฒนาชุมชน
3. ด้ านการคืนคนดีส่สู งั คม

ประสบการณ์ในการเข้ าร่วม
ศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

4. ด้ านการเข้ าไปมีส่วนร่วมของ
ชาวชุมชนกาแลตาแป

ประชากร ประชากร ได้ แก่ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชนกาแลตาแป จํานวน

ครัวเรือน

กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่ างทีใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ประชาชนทีอาศั ยอยู่ ในชุ มชนกาแลตาแปจํานวน
ตัวอย่าง และตัวอย่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ แก่ กรรมการชุมชนจํานวน คน สมาชิกในชุมชน
จํานวน คน
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
การศึกษาเรืองความคาดหวังของประชาชนในชุมชนกาแลตาแปต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี
เป็ นกระบวนการวิจัยในแบบผสานวิธ(ี Mixed-Method research) โดยเครืองมือทีใช้ ในการรวบรวม
ข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interview) โดยเก็บ ข้ อมู ล
จากการสัมภาษณ์ ซึงได้ กาํ หนดกลุ่ มเป้ าหมาย คือ คณะกรรมการชุ มชนกาแลตาแป จํานวน 5 คน
สมาชิ ก ชุ ม ชนกาแลตาแป จํา นวน 5 คน เป็ นลั ก ษณะคํา ถามแบบปลายปิ ด โดยมี ส าระตรงกั บ
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วัตถุประสงค์และครอบคลุ มกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื อสอบถามผู้ ทีมีประสบการณ์ตรงเกียวกับ
ความคาดหวังในการจัดตังบ้ านกึงวิถี โดยถามข้ อมูลดังนี
. . ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้ สมั ภาษณ์
. . ข้ อมูลเกียวกับการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป
. . แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดตังบ้ านกึงวิถี
. . ข้ อเสนอแนะอืนๆ
การวิจัยเชิงปริมาณเป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือกและให้ ผ้ ูตอบ
เลือกเพียงคําตอบเดียว
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาพั ก อาศั ย ในชุ ม ชน ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ สถานภาพในชุ ม ชน
ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม รวมจํานวน 8 ข้ อ เป็ น
แบบสอบถามทีเป็ นปลายเปิ ด ให้ ตอบจํานวน ข้ อ
ส่ ว นที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความคาดหวั งต่ อ การจั ดตังบ้ านกึงวิ ถี มี ลัก ษณะ
ปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือก และให้ ผ้ ูตอบเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน 4 ด้ าน จํานวน
ข้ อ ได้ แก่
1) ด้ านสภาพแวดล้ อม ข้ อ
) ด้ านการพัฒนาชุมชน ข้ อ
) ด้ านการคืนคนดีส่สู ังคม ข้ อ
) ด้ านการเข้ าไปมีส่วนร่วมของชาวชุมชนกาแลตาแป ข้ อ
ส่วนที3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เป็ นคําถามปลายเปิ ดจํานวน ๒ ข้ อ
โดยคําถามในส่วนที 2 เป็ นคําถามทีสร้ างขึนโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scales) 4
ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี
มากทีสุด
เท่ากับ
4
คะแนน
มาก
เท่ากับ
3
คะแนน
น้ อย
เท่ากับ
2
คะแนน
เท่ากับ
1
คะแนน
น้ อยทีสุด

สรุปผลการวิจยั
สรุปผลการอภิปรายทีได้ขอ้ มูลจากข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าบ้ านกึงวิถีทจัี ดตังขึนจะเป็ นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งฝึ กอาชีพให้ กบั ผู้กระทําผิดทีสามารถทําให้ มีอาชีพหลังพ้ นโทษได้ และมีความคาดหวังมาก เรือง
ทีได้ รับการคาดหวังมากทีสุดคือการฝึ กอาชีพ
กรรมการชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบทบาทในการจั ดตังบ้ านกึงวิถีคือการมีส่วนร่ วมใน
การจัดเวทีประชาคม การเสวนาในชุมชน การประชาสัมพันธ์ให้ ชาวชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบ
ข้ างมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการจัดตังบ้ านกึงวิถี เป็ นผู้ประสานงานกับระหว่างชาวบ้ านและบ้ านกึง
วิถี เป็ นแกนนําของชุมชนในการให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการจัดตังบ้ านกึง
วิถี รวมทังทําหน้ าทีเป็ นพีเลียงให้ กบั ผู้ทพัี กอาศัยในบ้ านกึงวิถี
ส่วนสมาชิกชุมชนกาแลตาแป มีบทบาทในด้ านการเข้ ามาร่วมเสวนา เวทีประชาคม การมี
ส่วนร่วมในการฝึ กอาชีพให้ กบั ผู้กระทําผิด
ปั จจัยทีมีอิทธิพลในการทําให้ เกิดความร่วมมือของประชาชนในการจัดตังบ้ านกึงวิถี ส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า ปั จจัยทีมีอิทธิพลคือการจัดเวทีประชาคม และการมีผ้ ูนาํ ชุมชนทีดี การทีภาครัฐมี
โครงการทีดีสามารถให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วม และการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ กบั ชุมชน หน่วยงานของ
รัฐเข้ ามาร่วมกันสนับสนุน
แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดตังบ้ านกึงวิถี ความเห็นส่วนใหญ่ ต้ องให้ มีการเปิ ดโอกาส
ให้ มีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายในการเสนอแนะแนวทางและแสดงความคิดเห็น ความร่วมมือของประชาชน
ในการชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐเพือปรับปรุงแก้ ไขการจัดตังบ้ านกึงวิถี การร่วมเป็ นวิทยากร การร่วม
แสดงความคิดเห็นข้ อเสนอแนะ การเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการกระบวนการคัดกรองผู้ ทีจะเข้ ามาพั ก
อาศัยในบ้ านกึงวิถี
ส่วนข้ อเสนอแนะอืนๆ ความเห็นส่วนใหญ่ เป็ นการเสนอให้ มีการฝึ กอาชีพหรื อส่งเสริม
อาชีพให้ กับชุมชนด้ วย ให้ หน่วยงานของรัฐสนับสนุ นการฝึ กอาชีพและหน่วยงานภาครัฐต้ องมีความ
จริงจังในการดําเนินงาน ไม่ทงให้
ิ การจัดตังบ้ านกึงวิถีเป็ นภาระของชุมชน
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ) เพือศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตัง
บ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป )เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ทีมีต่อระดับความ
คาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาดู งานหน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงยุ ติ ธ รรมทีมี ต่อ ระดั บ ความ
คาดหวังของประชาชนในการจัดตังบ้ านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป
การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ คือความคาดหวังของประชาชน
ในการจั ด ตั งบ้ า นกึงวิ ถี มี ใ นระดั บ มาก และปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคาดหวั ง ของ
ประชาชนต่อการจัดตังบ้ านกึงวิ ถี ส่วนประสบการณ์ในการเข้ าร่ วมศึ กษาดู งานหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม มีส่วนทําให้ เกิดความคาดหวังทีมากของผู้ให้ สัมภาษณ์
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การวิจยั เชิงปริมาณ
ส่วนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ทตอบแบบสอบถามส่
ี
วนใหญ่เป็ นหญิง มีการศึกษาในระดับประถม อายุโดยเฉลีย 42 ปี
โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาการพักอาศัยในชุมชนตังแต่ ๑๑ปี ขึนไป อาชีพ
รั บ จ้ า งทัวไป สถานภาพในชุ มชนเป็ นสมาชิ ก ในชุ ม ชน และไม่ เคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
ส่วนที การวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี
โดยรวมประชาชนในชุ มชนกาแลตาแป มีความคาดหวังในเกณฑ์ มากมีค่าเฉลี ยเท่า กับ
3.18 เมือพิจารณาแต่ละด้ านพบว่าด้ านการคืนคนดีส่สู ังคม มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ค่าเฉลียเท่ากับ
3.26 ความคาดหวังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด รองมาเป็ นด้ านสภาพแวดล้ อมของบ้ านกึงวิถีกาแลตา
แป มีค่าเฉลียเท่ากับ . ความคาดหวังอยู่ในเกณฑ์มาก และในระดับความคาดหวังตําสุด คือ ด้ าน
การเข้ าไปมีส่วนส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนกาแลตาแป มีค่าเฉลียเท่ากับ . และความคาดหวังอยู่
ในเกณฑ์มากผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1: ปั จจั ยส่วนบุ คคลทีแตกต่ างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระยะเวลาการพั ก อาศั ย ในชุ ม ชนกาแลตาแป ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ สถานภาพในชุ ม ชน และ
ประสบการณ์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมศึกษาดูงานในกระทรวงยุติธรรม มีความคาดหวังต่อการจัดตัง
บ้ านกึงวิถีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเกียวกับระดั บความคาดหวั งต่ อ การจั ดตั งบ้ านกึงวิ ถี รวม
ปั จ จั ย พบว่ า มี ปั จ จั ย คื อ อาชี พ ทีแตกต่ า งกัน มี ร ะดั บ ความคาดหวั งทีแตกต่ า งกัน จึ งได้ มีก าร
ทดสอบต่อเนืองด้ วยวิธีจับคู่พหุ คูณ (Multiple Comparisons Test) พบว่ ากลุ่มรั บจ้ างทัวไปมีความ
คาดหวังต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถีมากกว่ ากลุ่มอาชีพอืนๆ กลุ่มประมงมีระดับความคาดหวัง ต่อการ
จัดตังบ้ านกึงวิถีมากกว่ากลุ่มอาชีพอืนๆ และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีระดับความคาดหวังต่อการ
จัดตังบ้ านกึงวิถีมากกว่ากลุ่มอาชีพอืนๆ ส่วนกลุ่มอาชีพอืนๆ ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที : ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานของผู้ตอบแตกต่างกันมี
ความคาดหวังต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถีกาแลตาแปแตกต่างกัน พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยค่า
T-Test ทีระดับนัยสําคัญ . พบว่ามีค่า sig เท่ากับ . ซึงมากกว่า . แสดงให้ เห็นว่า ความ
คาดหวั งต่ อ การจั ดตังบ้ า นกึงวิ ถี ก าแลตาแป ทีมี ป ระสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมศึกษาดู งาน
แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถีกาแลตาแปไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทีระดับ . ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
อภิปรายผลการวิจยั
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จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนกาแลตาแป มีความคาดหวังต่อการจัดตังบ้ านกึง
วิถีกาแลตาแปในภาพรวมการรับรู้อยู่ในระดับมาก และในส่วนของความคาดหวังอยุ่ในระดับมาก โดย
ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อระดับความคาดหวัง คืออาชีพ
ความคาดหวังต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี ด้ านการคืนคนดีสู่สังคม มีระดับสูงสุด รองลงมา
เป็ นด้ านสภาพแวดล้ อมของบ้ านกึงวิถีกาแลตาแป และระดับความคาดหวังตําสุดคือด้ านการเข้ าไปมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนกาแลตาแป
จากผลการศึกษา แสดงให้ เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนทีมีต่อการจัดตังบ้ านกึงวิถี
กาแลตาแป โดยแสดงให้ เ ห็น ว่ า ในกลุ่ มตั ว อย่ า งทีแม้ จ ะได้ มีป ระสบการณ์ ในการเข้ าศึ ก ษาดู งาน
หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม แต่ความคาดหวังไม่ได้ แตกต่างกันกับคนทีไม่มีประสบการณ์ฯ ซึงปั จจัย
หนึงอาจมาจากการประชาสัมพั นธ์ของหน่ วยงานทีเกียวข้ องในระยะหลังทําให้ ประชาชนได้ รับทราบ
ข้ อมูลมากขึน
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวัง โดยเฉพาะด้ านอาชีพ อยู่ในระดับมาก ซึง
หมายถึงสมาชิกของชุมชนกาแลตาแป มองเห็นประโยชน์ของการจัดตังบ้ านกึงวิถี ซึงนอกจากจะช่วยเหลือผู้
พ้ นโทษให้ ยืนได้ ด้วยตัวเองแล้ ว หน่วยงานต่างๆยังมีส่วนช่วยส่งเสริมด้ านอาชีพให้ กับชาวชุมชน โดย
เป็ นการพัฒนาร่วมกัน
2) จากผลการวิจัยพบกว่า ระดับความคาดหวังในด้ านการคืนคนดีสู่สังคม มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุดแสดงว่าสมาชิกชุมชนกาแลตาแปยังมีการให้ โอกาสผู้กระทําผิดในการกลับตัวเป็ น คนดี
และคาดหวังว่าบ้ านกึงวิถีจะสามารถปรับเปลียนพฤติกรรม ของผู้พ้นโทษเหล่านีได้
3) จากผลการวิ จัย พบกว่ า ระดั บความคาดหวังในด้ า นการพั ฒนาชุ มชนกาแลตาแปมี
ระดับความคิดเห็นในระดับมาก ซึงแสดงให้ เห็นว่าชาวชุมชนกาแลตาแปยังต้ องการความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพั ฒนาชุมชนกาแลตาแป ซึงเมือมีการจัดตังบ้ านกึงวิถี จะมี
หน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพั ฒนา ทําความสะอาดทังในนํา ทางเดินและบนบก
ทําให้ คุณภาพชีวิตดีขึน และเป็ นแนวทางให้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ ามาร่ วมดําเนินงานอย่าง
ต่อเนือง
4) ผู้มีส่วนเกียวข้ องกับการจัดตังบ้ านกึงวิถีจะต้ องดําเนินการอย่างสมําเสมอ และร่ วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาทังบ้ านกึงวิถี และชุมชนกาแลตาแป รวมทังชุมชนใกล้ เคียง จะต้ องไม่ทาํ ให้ ชาว
ชุมชนรู้สึกว่าเป็ นภาระของชุมชนในการดูแลบ้ านกึงวิถี แต่ต้องแสดงให้ เห็นว่าการให้ โอกาสผู้กระทําผิด
เป็ นสิงสําคัญ และต้ องมีการประชาสัมพันธ์ เมือสมาชิกบ้ านกึงวิถีประสบความสําเร็จ ในชีวิต
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
) ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ มเติ มโดยการวิ จั ย คุ ณ ภาพเชิ ง ลึ ก ทีใช้ ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus
group) จากสมาชิกชาวชุมชนกาแลตาแป และสมาชิกบ้ านกึงวิถี
) ควรมีการศึกษาวิจัยซํา เรืองการมีส่วนร่ วมของชาวชุ มชนกาแลตาแปทีมีต่อการจั ดตัง
บ้ านกึงวิถี และคุณภาพชี วิตของชาวชุ มชนกาแลตาแปหลังจากการจัดตังบ้ านกึงวิถีดีขึนอย่างไร มี
ปัจจัยอะไรทีมีส่วนทําให้ คุณภาพชีวิตดีขึน
บรรณานุกรม
). รายงานแผนการจัดตังบ้ านกึงวิถีกาแลตาแปจังหวัดนราธิวาส.กระทรวง
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