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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยเรือง ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกึงวิถีกาแลตาแป  มี

วัตถุประสงค์ดังนี 1) เพือศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกงึวิถี ณ ชุมชนกา
แลตาแป 2) เพือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลทมีีต่อระดับความคาหวังของประชาชน
ต่อการจัดตังบ้านกงึวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทมีีต่อระดับความคาดหวังของประชาชนต่อ
การจัดตงับ้านกงึวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธวิาส 

การวิจัยนีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยประชากรทีใช้ใน
การวิจัยคือประชาชนในชุมชนกาแลตาแป ตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือกรรมการชุมชน 
กาแลตาแป  คน สมาชิกชุมชนกาแลตาแป  คน ตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือประชาชนใน
ชุมชนกาแลตาแปจํานวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถาม สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกงึวิถี ณ ชุมชน    กา
แลตาแป อยู่ในระดับความคิดเหน็มาก 2)ระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกงึวิถี ณ 
ชุมชนกาแลตาแป จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีเพียงปัจจัยด้านอาชีพทีมีความแตกต่างส่วนปัจจัย
ด้าน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการพักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพในชุมชน และ ) 
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุติธรรมทแีตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ
ระดับความคาดหวังต่อการจัดตงับ้านกงึวิถี การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ได้ คือความคาดหวังของประชาชนในการจัดตังบ้านกงึวิถีมีในระดับมาก และปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผล
ต่อระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกงึวิถี ส่วนประสบการณ์ในการเข้าร่วมศึกษาดู
งานหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุติธรรม มีส่วนทาํให้เกดิความคาดหวังทมีากของผู้ให้สัมภาษณ์ 
บทนาํ 
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ปัญหาทีสาํคัญของการแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํผิด คือการกลับมากระทาํผิดซาํ โดยมีจาํนวนถึง
ร้อยละ .  ของผู้ต้องขังทีปล่อยตัวไป ปัจจัยหนึงทมีีผลต่อการกลับมากระทาํผิดซาํคือการกลับ
ไปสู่สภาพแวดล้อมแบบเดิม หรือพ้นโทษแล้วไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ จึงเป็นสาเหตุหลักในการกลับมา
กระทาํผิดซํา กรมคุมประพฤติได้มีการจัดตังบ้านกึงวิถีขึน เพือเป็นแหล่งพักพิง แหล่งฝึกอาชีพ
สาํหรับผู้พ้นโทษทไีม่มีทไีป หรือไม่อยากกลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิม โดยรูปแบบการดาํเนินงานของ
บ้านกงึวิถีทมีีอยู่ทวัประเทศในปัจจุบันเป็นในลักษณะวิถีพุทธ ใช้วัดเป็นบ้านกงึวิถี 

ในพืนทจัีงหวัดชายแดนภาคใต้ เนืองจากเป็นพืนททีปีระชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
อิสลาม การใช้วัดเป็นบ้านกึงวิถี จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้พ้นโทษทีเป็นมุสลิมได้ จึงได้มี
โครงการจัดตังบ้านกงึวิถี ซึงจัดตัง ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส โดยรูปแบบนาํร่องบ้านกึง
วิถีชุมชนกาแลตาแป จึงเป็นเสมือนนวัตกรรมใหม่ทถูีกพัฒนาขึนมาเพือให้การช่วยเหลือผู้ทพ้ีนโทษได้
เตรียมความพร้อม ทงัตัวผู้พ้นโทษ ครอบครัว และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการมาสนับสนุนซึงกันและ
กนัก่อนทจีะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสขุต่อไป โดยทบ้ีานกึงวิถีต้องมีการดาํเนินงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํผิด รวมทงัการทผู้ีพ้นโทษในโครงการส่วนใหญ่
เป็นผู้ต้องโทษคดียาเสพติด จึงต้องมีการสาํรวจระดับการรับรู้และระดับความคาดหวังของประชาชน
ต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการ
คืนคนดีสู่สังคม ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วม ทังนีกระทรวงยุติธรรมได้มีการสร้างการรับรู้และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนกาแลตาแปเกียวกับการจัดตังบ้านกึงวิถี และการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมในระดับหนึง ซึงการวิจัยในครังนีจะได้ข้อมูลทสีามารถนาํมาเป็นแนวทางในการ
นาํไปพัฒนาชุมชน เพือให้มีคุณภาพชีวิตทดีี และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานบ้านกงึวิถีต่อไป 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
1. เพือศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี ณ ชุมชน

กาแลตาแป 
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทีมีต่อระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อการจัดตงับ้านกงึวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป 

. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมทีมีต่อระดับความคาดหวังของประชาชนในการจัดตังบ้านกึงวิถี ณ ชุมชน  
กาแลตาแป 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี ณ 
ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธวิาส ได้แก่ 

การจัดตังบ้านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ดาํเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที  มกราคม  เรือง 
มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟืนฟูติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทาํผิดในชุมชน ที
มุ่งเน้นให้เกดิมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟืนฟูติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทาํผิดใน
ชุมชนระดับหน่วยงานอย่างแท้จริง ประกอบด้วยมาตรการบาํบัดฟืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและ
แก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํผิด มาตรการการดูแลช่วยเหลือ สร้างงาน สร้างอาชีพ และ มาตรการนาํชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํผิด ซึงกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายเร่งด่วนทีให้
ความสาํคัญกับการยกระดับระบบการแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํผิด โดยมุ่งเน้นการฝึกอาชีพทสีอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงาน และมีกระบวนการส่งต่อผู้ทีผ่านการฝึกอาชีพภายหลังพ้นโทษ ให้มี
งานทาํตรงตามทักษะทีได้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยให้บูรณาการการทาํงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทังในการฝึกอาชีพและกระบวนการส่งต่อการทาํงาน เพือให้
ผู้กระทาํผิดกลับไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสขุ  

ความหมายของบ้านกงึวิถี ภวูดล ภชูาํนิ กล่าวว่า บ้านกงึวิถีโดยทวัๆ ไปนันมีลักษณะเป็น
การจัดสรร บริการความสะดวกในเรืองทีพักพิงชัวคราวแก่ผู้กระทาํผิด ซึงใกล้จะครบกาํหนดโทษ
ปลดปล่อยหรือเหลือโทษจาํคุกอีกไม่เกิน  เดือนหรือผู้ต้องขังซึงพ้นโทษใหม่ๆ และเป็นผู้ทมีีความ
จาํเป็นในด้านทอียู่อาศัยหรือเป็นไปในทาํนองกงึกลางระหว่างการสงเคราะห์ผู้พ้นโทษและส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังภายนอกทณัฑสถาน โดยเจ้าหน้าทเีรือนจาํหรือพนักงานคุมประพฤติจะทาํการ
คัดเลือกผู้กระทาํผิดทีใกล้จะครบกาํหนดโทษปลดปล่อย หรือผู้ซึงพ้นโทษใหม่ๆ ให้มีโอกาสไปฝึก
วิชาชีพ ร่วมทาํงานกบัสงัคมภายนอก เพือให้มีความคุ้นเคยกบัชีวิตปกติภายนอก ด้วยการอยู่อาศัย 
ในบ้านกงึวิถีหรือสถานทพัีกพิงชัวคราว ในลักษณะบริการแบบหอพัก 

แนวทางบ้านกงึวิถีของประเทศไทย 

หน่วยงานทีรับผิดชอบเกียวกับงานบ้านกึงวิถีของประเทศไทยได้แก่กรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม โดยปัจจุบันมีรูปแบบการดาํเนินงานทวัประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการดาํเนินงาน
โดยใช้สถานทขีองศาสนาเป็นหลัก ได้แก่ วัด คริสจักร ใช้รูปแบบของคณะกรรมการบ้านในการบริหาร 
มีการฝึกวิชาชีพ มีการออกไปทาํงานข้างนอก เมือถึงเวลาทีสามารถปรับตัวได้แล้วกจ็ะกลับไปพัก
อาศัยกบัครอบครัวต่อไป 

ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกทีต้องการสิงใดสิงหนึง เรืองใดเรืองหนึง หวังว่าจะได้
ตามทต้ีองการ และแสดงออกมาตามทมีีความคาดหวัง โดยทคีวามคาดหวังนันยังมาไม่ถึง แต่จะต้อง
จินตนาการให้ไปถึงสงิทคีาดหวังไว้ ทงันีจะต้องมีทมีาของความคาดหวัง 
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ข้อมูลพืนฐาน บริเวณทีจะจัดตังเป็นบ้านกึงวิถีอยู่บนเกาะปูลากาเมง็ มีพืนท ี  ไร่  งาน 
.  ตารางวา เป็นทสีาธารณประโยชน์ บริเวณใกล้เคียงมีร้านค้าสวัสดิการชุมชน มีมัสยิด  หลัง และ

ปอเนาะสอนท่องจาํอัลกุรอ่าน มีสะพานเชือมต่อระหว่างเกาะและชุมชนซึงเป็นทางเข้าเกาะเพียงทาง
เดียว นอกจากนันต้องเดินทางโดยใช้เรือ ก่อนหน้านี เคยได้รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้าง
โรงเรือน แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีความชาํรุดทรุดโทรม จึงจาํเป็นต้องซ่อมแซมส่วนทชีาํรุดและ
ก่อสร้างอาคารบางส่วนเพิมเติม 

กระทรวงยุติธรรมได้มีแผนในการพัฒนาชุมชนกาแลตาแป เพือการจัดตังบ้านกงึวิถี โดย
ประยุกต์หลักการตามแนวพระราชดาํริ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแบบอย่าง ทงัในด้านการลง
พืนทศึีกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ฯลฯ ของประชาชนในมิติต่างๆ เพือจะได้มี
ความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน จุดเด่น ประเดน็ทต้ีองพัฒนา การช่วยเหลือส่งต่อกลุ่มเป้าหมายลง
ในพืนท ีฯลฯ การร่วมทาํงานกบัชุมชน และบูรณาการกบัหน่วยงานภาครัฐอนื 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ในการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแล

ตาแป จังหวัดนราธวิาส ผู้ศึกษาได้กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดทใีช้ในการศึกษาดังภาพ 

 ตวัแปรอิสระ(Independent Variables)  ตวัแปรตาม(Dependent Variable) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ

2. อายุ
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ประชากร ประชากร ได้แก่ ประชาชนทอีาศัยอยู่ในชุมชนกาแลตาแป จาํนวน  ครัวเรือน 

กลุ่มตวัอย่าง ตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชนกาแลตาแปจํานวน  
ตัวอย่าง และตัวอย่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่ กรรมการชุมชนจาํนวน  คน สมาชิกในชุมชน 
จาํนวน  คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
การศึกษาเรืองความคาดหวังของประชาชนในชุมชนกาแลตาแปต่อการจัดตงับ้านกงึวิถี 

เป็นกระบวนการวิจัยในแบบผสานวิธ(ีMixed-Method research) โดยเครืองมือทใีช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth interview) โดยเก็บข้อมูล 
จากการสัมภาษณ์ ซึงได้กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการชุมชนกาแลตาแป จาํนวน 5 คน 
สมาชิกชุมชนกาแลตาแป จํานวน  5 คน เป็นลักษณะคําถามแบบปลายปิด โดยมีสาระตรงกับ

การรบัรูแ้ละความคาดหวงัจาก
การจดัตงับา้นกึงวิถี 

1. ด้านสภาพแวดล้อม

2. ด้านการพัฒนาชุมชน

3. ด้านการคืนคนดีสู่สงัคม

4. ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ชาวชุมชนกาแลตาแปประสบการณ์ในการเข้าร่วม

ศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม
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วัตถุประสงค์และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย เพือสอบถามผู้ทีมีประสบการณ์ตรงเกียวกับ
ความคาดหวังในการจัดตงับ้านกงึวิถี โดยถามข้อมูลดังนี 

. .  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สมัภาษณ์ 
. .  ข้อมูลเกียวกบัการจัดตังบ้านกงึวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป 
. .  แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดตงับ้านกงึวิถี 
. .  ข้อเสนอแนะอนืๆ 

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามทมีีลักษณะปลายปิด มีคาํตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบ
เลือกเพียงคาํตอบเดียว 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาพักอาศัยในชุมชน ระดับการศึกษา อาชีพ  สถานภาพในชุมชน 

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม รวมจาํนวน 8 ข้อ เป็น
แบบสอบถามทเีป็นปลายเปิด ให้ตอบจาํนวน  ข้อ 

 ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับความคาดหวังต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี มีลักษณะ 
ปลายปิด มีคาํตอบให้เลือก และให้ผู้ตอบเลือกคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว รวมจาํนวน 4 ด้าน จาํนวน  

 ข้อ ได้แก่ 
1) ด้านสภาพแวดล้อม  ข้อ
) ด้านการพัฒนาชุมชน  ข้อ
) ด้านการคืนคนดีสู่สังคม  ข้อ
) ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมของชาวชุมชนกาแลตาแป  ข้อ

ส่วนท3ี ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิดจาํนวน ๒ ข้อ
โดยคาํถามในส่วนที 2 เป็นคาํถามทีสร้างขึนโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 4 

ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี  
มากทสีดุ เทา่กบั 4 คะแนน 
มาก   เทา่กบั 3 คะแนน 
น้อย   เทา่กบั 2 คะแนน 
น้อยทสีดุ เทา่กบั 1 คะแนน 

สรุปผลการวิจยั 
สรุปผลการอภิปรายทีไดข้อ้มูลจากขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าบ้านกึงวิถีทจัีดตังขึนจะเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งฝึกอาชีพให้กบัผู้กระทาํผิดทสีามารถทาํให้มีอาชีพหลังพ้นโทษได้ และมีความคาดหวังมาก เรือง
ทไีด้รับการคาดหวังมากทสีดุคือการฝึกอาชีพ 

กรรมการชุมชนส่วนใหญ่มีความเหน็ว่าบทบาทในการจัดตังบ้านกงึวิถีคือการมีส่วนร่วมใน
การจัดเวทปีระชาคม การเสวนาในชุมชน การประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบ
ข้างมีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการจัดตังบ้านกึงวิถี เป็นผู้ประสานงานกบัระหว่างชาวบ้านและบ้านกึง
วิถี เป็นแกนนาํของชุมชนในการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการจัดตังบ้านกงึ
วิถี รวมทงัทาํหน้าทเีป็นพีเลียงให้กบัผู้ทพัีกอาศัยในบ้านกงึวิถี  

ส่วนสมาชิกชุมชนกาแลตาแป มีบทบาทในด้านการเข้ามาร่วมเสวนา เวทปีระชาคม การมี
ส่วนร่วมในการฝึกอาชีพให้กบัผู้กระทาํผิด  

ปัจจัยทมีีอิทธิพลในการทาํให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในการจัดตังบ้านกึงวิถี ส่วน
ใหญ่มีความเหน็ว่า ปัจจัยทมีีอิทธิพลคือการจัดเวทปีระชาคม และการมีผู้นาํชุมชนทดีี การทภีาครัฐมี
โครงการทดีีสามารถให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กบัชุมชน หน่วยงานของ
รัฐเข้ามาร่วมกนัสนับสนุน 

แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดตังบ้านกงึวิถี ความเหน็ส่วนใหญ่ ต้องให้มีการเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการเสนอแนะแนวทางและแสดงความคิดเหน็ ความร่วมมือของประชาชน
ในการชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐเพือปรับปรุงแก้ไขการจัดตงับ้านกงึวิถี การร่วมเป็นวิทยากร การร่วม
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระบวนการคัดกรองผู้ทีจะเข้ามาพัก
อาศัยในบ้านกงึวิถี 

ส่วนข้อเสนอแนะอืนๆ ความเห็นส่วนใหญ่เป็นการเสนอให้มีการฝึกอาชีพหรือส่งเสริม
อาชีพให้กับชุมชนด้วย ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการฝึกอาชีพและหน่วยงานภาครัฐต้องมีความ
จริงจังในการดาํเนินงาน ไม่ทงิให้การจัดตงับ้านกงึวิถีเป็นภาระของชุมชน 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ) เพือศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตัง
บ้านกงึวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป )เพือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทมีีต่อระดับความ
คาดหวังของประชาชนต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทีมีต่อระดับความ
คาดหวังของประชาชนในการจัดตงับ้านกงึวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป 

การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ คือความคาดหวังของประชาชน
ในการจัดตังบ้านกึงวิถีมีในระดับมาก และปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อระดับความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี ส่วนประสบการณ์ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม มีส่วนทาํให้เกดิความคาดหวังทมีากของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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การวิจยัเชิงปริมาณ 
ส่วนท ี1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ทตีอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีการศึกษาในระดับประถม อายุโดยเฉลีย 42 ปี  
โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาการพักอาศัยในชุมชนตังแต่ ๑๑ปีขนึไป อาชีพ 

รับจ้างทัวไป สถานภาพในชุมชนเป็นสมาชิกในชุมชน  และไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วม
กจิกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 

ส่วนท ี  การวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการจัดตงับ้านกงึวิถี 
โดยรวมประชาชนในชุมชนกาแลตาแป มีความคาดหวังในเกณฑ์มากมีค่าเฉลียเท่ากับ 

3.18 เมอืพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านการคืนคนดีสู่สังคม มีระดับความคิดเหน็สูงสุด ค่าเฉลียเท่ากับ 
3.26 ความคาดหวังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด รองมาเป็นด้านสภาพแวดล้อมของบ้านกึงวิถีกาแลตา
แป มีค่าเฉลียเท่ากับ .  ความคาดหวังอยู่ในเกณฑ์มาก และในระดับความคาดหวังตาํสุด คือ ด้าน
การเข้าไปมีส่วนส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนกาแลตาแป มีค่าเฉลียเทา่กบั .  และความคาดหวังอยู่
ในเกณฑม์ากผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1: ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระยะเวลาการพักอาศัยในชุมชนกาแลตาแป ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพในชุมชน และ
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในกระทรวงยุติธรรม มีความคาดหวังต่อการจัดตัง
บ้านกงึวิถีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานเกียวกับระดับความคาดหวังต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี รวม  
ปัจจัย พบว่ามี  ปัจจัย คืออาชีพทีแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังทีแตกต่างกัน จึงได้มีการ
ทดสอบต่อเนืองด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) พบว่ากลุ่มรับจ้างทัวไปมีความ
คาดหวังต่อการจัดตังบ้านกึงวิถีมากกว่ากลุ่มอาชีพอืนๆ กลุ่มประมงมีระดับความคาดหวัง ต่อการ
จัดตังบ้านกึงวิถีมากกว่ากลุ่มอาชีพอืนๆ และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีระดับความคาดหวังต่อการ
จัดตงับ้านกงึวิถีมากกว่ากลุ่มอาชีพอนืๆ ส่วนกลุ่มอาชีพอนืๆ ไม่แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที  : ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมศึกษาดูงานของผู้ตอบแตกต่างกันมี
ความคาดหวังต่อการจัดตังบ้านกงึวิถีกาแลตาแปแตกต่างกัน พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า 
T-Test ทรีะดับนัยสาํคัญ .  พบว่ามีค่า sig เท่ากับ .  ซึงมากกว่า .  แสดงให้เหน็ว่าความ
คาดหวังต่อการจัดตังบ้านกึงวิถีกาแลตาแป ทีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดตังบ้านกึงวิถีกาแลตาแปไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ ทรีะดับ .  ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
อภิปรายผลการวิจยั

646



จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนกาแลตาแป มีความคาดหวังต่อการจัดตังบ้านกงึ
วิถีกาแลตาแปในภาพรวมการรับรู้อยู่ในระดับมาก และในส่วนของความคาดหวังอยุ่ในระดับมาก โดย
ปัจจัยส่วนบุคคลทมีีผลต่อระดับความคาดหวัง คืออาชีพ 

ความคาดหวังต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี ด้านการคืนคนดีสู่สังคม มีระดับสูงสุด รองลงมา
เป็นด้านสภาพแวดล้อมของบ้านกงึวิถีกาแลตาแป และระดับความคาดหวังตาํสุดคือด้านการเข้าไปมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนกาแลตาแป 

จากผลการศึกษา แสดงให้เหน็ถึงความคาดหวังของประชาชนทีมีต่อการจัดตังบ้านกึงวิถี
กาแลตาแป โดยแสดงให้เห็นว่า ในกลุ่มตัวอย่างทีแม้จะได้มีประสบการณ์ในการเข้าศึกษาดูงาน
หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม แต่ความคาดหวังไม่ได้แตกต่างกันกับคนทไีม่มีประสบการณ์ฯ ซึงปัจจัย
หนึงอาจมาจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทีเกียวข้องในระยะหลังทาํให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลมากขึน 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

1) จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวัง โดยเฉพาะด้านอาชีพ อยู่ในระดับมาก ซึง
หมายถึงสมาชิกของชุมชนกาแลตาแป มองเหน็ประโยชน์ของการจัดตงับ้านกงึวิถี ซึงนอกจากจะช่วยเหลือผู้
พ้นโทษให้ยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว หน่วยงานต่างๆยังมีส่วนช่วยส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชาวชุมชน โดย
เป็นการพัฒนาร่วมกนั 

2) จากผลการวิจัยพบกว่า ระดับความคาดหวังในด้านการคืนคนดีสู่สังคม มีระดับความ
คิดเหน็สูงสุดแสดงว่าสมาชิกชุมชนกาแลตาแปยังมีการให้โอกาสผู้กระทาํผิดในการกลับตัวเป็นคนดี 
และคาดหวังว่าบ้านกงึวิถีจะสามารถปรับเปลียนพฤติกรรม ของผู้พ้นโทษเหล่านีได้ 

3) จากผลการวิจัย พบกว่าระดับความคาดหวังในด้านการพัฒนาชุมชนกาแลตาแปมี
ระดับความคิดเหน็ในระดับมาก ซึงแสดงให้เหน็ว่าชาวชุมชนกาแลตาแปยังต้องการความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนกาแลตาแป ซึงเมือมีการจัดตังบ้านกึงวิถี จะมี
หน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทาํความสะอาดทงัในนาํ ทางเดินและบนบก 
ทาํให้คุณภาพชีวิตดีขึน และเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนือง 

4) ผู้มีส่วนเกียวข้องกับการจัดตังบ้านกึงวิถีจะต้องดาํเนินการอย่างสมาํเสมอ และร่วมมือ
กบัชุมชนในการพัฒนาทงับ้านกงึวิถี และชุมชนกาแลตาแป รวมทงัชุมชนใกล้เคียง จะต้องไม่ทาํให้ชาว
ชุมชนรู้สึกว่าเป็นภาระของชุมชนในการดูแลบ้านกึงวิถี แต่ต้องแสดงให้เหน็ว่าการให้โอกาสผู้กระทาํผิด
เป็นสงิสาํคัญ และต้องมีการประชาสมัพันธ ์เมอืสมาชิกบ้านกงึวิถีประสบความสาํเรจ็ในชีวิต  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
) ควรมีการศึกษาเพิมเติมโดยการวิจัยคุณภาพเชิงลึกทีใช้การสนทนากลุ่ม (Focus

group) จากสมาชิกชาวชุมชนกาแลตาแป และสมาชิกบ้านกงึวิถี 
) ควรมีการศึกษาวิจัยซาํ เรืองการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนกาแลตาแปทีมีต่อการจัดตัง

บ้านกึงวิถี และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนกาแลตาแปหลังจากการจัดตังบ้านกึงวิถีดีขึนอย่างไร มี
ปัจจัยอะไรทมีีส่วนทาํให้คุณภาพชีวิตดีขึน 
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