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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 คุณภาพการบริการเปนเปาหมายที่องคกรจะตองดําเนินการ  โดยภาคราชการ  ไดประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545 ในมาตรา 311 บัญญัติให 
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ  คุมคาในเชิงภารกจิแหงรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ลดภารกิจ 
และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน  กระจายอํานาจการตัดสินใจ  
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน  
และไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 -2550  กําหนดยุทธศาสตร 
และเปาประสงคหลักประการหนึ่งวา ใหพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานราชการ ขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ลดลงมากกวารอยละ  50  โดยเฉลี่ยภายใน
ป พ.ศ. 2550  ซ่ึงจะเห็นไดวาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนไดใหความสําคัญในคุณภาพการใหบริการ
แกประชาชน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยยึดหลักการบริหารงานราชการเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน และทํางานในเชิงรุกแบบบูรณาการ ปรับองคกรใหทันตอสถานการณ
ของโลก  การเปลี่ยนแปลงของโลกที่สําคัญตองมีการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก      
   รัฐบาลและสวนราชการตางๆ ไดพยายามดําเนินการในหลายประการเพื่อใหสงผลตอ
การบริการที่ดีขึ้น ซ่ึงในปจจุบันสวนราชการตางๆ ตองทบทวนบทบาท ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาท 
วัฒนธรรม  การทํางานแบบเกา  ใหสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงและพระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารราชการแผนดิน   สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการพัฒนาคุณภาพบริการภาครัฐ 
ประสบความสําเร็จ  ไดคือ  ขาราชการและพนักงานของรัฐ  ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการใหบริการ
เปนกระบวนการของกิจกรรมในการรวมมอบการบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ  ไมใชส่ิงที่
ตองจับตองไดชัดเจน แตเปนในรูปของเวลา  สถานที่  รูปแบบ  และสําคัญที่สุด  คือ  ทําใหเกิด
ความพึงพอใจตอผูรับบริการ ซ่ึงตามทฤษฎีความพึงพอใจของ เฮิรซเบิรก  (Heider, 1953; อางถึงใน
วิโรจน  ไพรพีินาศ,  2540, หนา  102)  เร่ืองความพึงพอใจเกี่ยวของกับภาวะทางอารมณ  ความรูสึก 
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และพฤติกรรมของบุคคล  และการที่จะทําใหขาราชการ  พนักงานของรัฐมีความปรารถนาที่จะปรับปรุง
งานของตนใหมีประสิทธิภาพไดนั้น  ตองมีการจูงใจใหปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ โดยมีการกระตุน
ใหเห็นถึงผลความสําเร็จของงานที่เปนที่ยอมรับใหเปนไปตามทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซเบิรก 
 เรือนจําเปนหนวยงานหนึ่งของกรมราชทัณฑ และเปนสถาบันทางสงัคมสถาบันหนึ่งซึ่ง
รูจักกันโดยทั่วไปในฐานะตัวแทนของรัฐที่ดําเนินงานรับผิดชอบดานการปองกันสังคม ในสวนของ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยการทําหนาที่ควบคุมผูกระทําผิดไวในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ตามคําพิพากษาของศาล เพื่อเปนการลงโทษใหผูกระทําผิดไดเกิดความหลาบจํา  สังคมรูสึกวา
ปลอดภัยจากผูกออาชญากรรม การอบรมแกไข บําบัด ฟนฟูเปนสิ่งสําคัญ ที่ผูตองขังเหลานั้น
จะตองกลับสูสังคมตามเดิม  ฉะนั้นการเปดโอกาสใหผูตองขังและญาติผูตองขังไดพบกันในเรือนจํา
จึงเปนส่ิงที่ทําใหผูตองขังสามารถสัมผัสกับญาติที่อยูนอกเรือนจําไดโดยผานการติดตอพูดคุยและ
ไดปรับทุกขกับญาติ  ซ่ึงเปนการทําใหผูตองขังลดความกดดันลงไดในระดับหนึ่ง 
 ดังนั้นการเยี่ยมญาติของผูตองขัง จึงเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่ง  เพื่อเปดโอกาสให
ผูตองขังและญาติมีความใกลชิดผูกพันอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวกับผูตองขัง ในการพยายามปรับ  
พฤติกรรรมของตน จะไดกลับเขาสูสังคมตามปกติไดตอไป  ซ่ึงภารกิจดังกลาวสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติกับผูตองขังขององคการสหประชาชาติ และนโยบาย
ของกรมราชทัณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีมนุษยธรรม  ตั้งอยูบนพื้นฐานการเห็นคา
ความเปนมนุษย  ดังนั้นควรปฏิบัติตอผูตองขังและญาติพี่นองของผูตองขังดวยความเห็นอกเห็นใจ 
และใหเขาไดมีความสุขเมื่อไดพบกัน ญาติผูตองขังมีความพึงพอใจตอการมาเยี่ยม หากมีการให
เยี่ยมญาติดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี สะดวก สบาย รวดเร็ว ก็นาจะเปนแรงจูงใจใหญาติของผูตองขังมา
เยี่ยมผูตองขังบอยขึ้น เปนการลดความกดดันของผูตองขังไดในระดับหนึ่ง 
 เดิมการบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทราไดรับการรองเรียนจากญาติผูตองขัง
เร่ืองการใหบริการลาชา มีขั้นตอนยุงยากทําใหญาติผูตองขังตองเสียเวลาคอยนานบางคนมภีูมิลําเนา
อยูหางไกลจากเรือนจํา  ไมมีคาใชจายในการเดินทาง  ทําใหผูตองขังเกิดความรูสึกตึงเครียด  เปนสาเหตุ
ใหผูตองขังเกิดความกดดันทางอารมณ  ซ่ึงอาจนําไปสูการประทวง  การกอการราย  การหลบหนี  
หรือการจับตัวเจาหนาที่เปนตัวประกันเพื่อตอรองจากเรือนจํา  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
กรมราชทัณฑ  ฉะนั้นการเปดโอกาสใหผูตองขังและญาติไดพบกันในเรือนจําจึงเปนสิ่งที่ทําให
ผูตองขังสามารถสัมผัสกับญาติขณะที่อยูในเรือนจําได  ซ่ึงทําใหผูตองขังสามารถลดความกดดันได
ในระดับหนึ่ง   ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูบริหารคนหนึ่งของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  กรมราชทัณฑ  
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา ใหเปนที่ประทับใจ
ของญาติผูตองขัง  โดยตองสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ  บุคลากร
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ตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางแข็งขันและรวดเร็ว  มีความพรอมและตั้งใจใน
การใหการบริการ  การพัฒนาคุณภาพบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทราเพื่อใหมี
คุณภาพทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใหบริการกับญาติผูตองขัง      
 

1.2 วัตถุประสงค 
 
 12.1  เพื่อศกึษาสภาพปญหา  อุปสรรค  และการรับบริการของผูรับบรกิารในการเยีย่มญาติ
ของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 1.2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพบรกิาร  การเยีย่มญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจคณุภาพการใหบริการกอนและหลังการพัฒนา
คุณภาพการบริการ 
 

1.3   ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.3.1 ทราบสภาพปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ  ความตองการ และปจจัยตางๆ 
ที่สงผลตอการใหบริการที่มีคุณภาพของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 1.3.2  การบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทราไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
 1.3.3  ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการเยี่ยมญาติกอนและ
หลังการพัฒนาคุณภาพการบริการ               

 

1.4   ขอบเขตการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้  ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี ้

 1.4.1  ขอบเขตดานประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ผูมารับบริการ
การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  และเจาหนาทีท่ี่มีหนาที่ในการใหบริการเยีย่มญาติ 

 1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ  ศึกษาสภาพปญหาของผูมารับบริการและปจจัยที่มีผล
ตอคุณภาพการใหบริการ  ในปจจุบันที่ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
เยี่ยมญาติ  
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 1.4.3  ขอบเขตดานเวลา  การวิจัยคร้ังนีใ้ชเวลาในการดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม 2549  
ถึงเดือนธันวาคม  2549  
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การศึกษาวิจยัเร่ืองการพัฒนาคุณภาพบรกิารการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา   

ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคดิในการวิจยัที่มีความสัมพันธกันดังภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

ปญหาคุณภาพบริการเยี่ยมญาติ 

ศึกษาสภาพปญหาคุณภาพบริการ 
- วิเคราะหแบบสอบถาม 
- การประชุมกลุมยอยหวัหนาฝาย 

จัดทําและเขียนโครงการพัฒนา 

ทดลองใชโครงการพัฒนาในพื้นที่เปาหมาย 

ประเมินผลโครงการพัฒนาและปรับปรุง
โครงการพัฒนา 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 

 
 ภายหลังการพฒันาคุณภาพการบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  ผูรับบริการ
มีความพึงพอใจสูงกวากอนการพัฒนาคุณภาพ 

 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 1.7.1  การเยี่ยมญาติ  หมายถึง  การเยี่ยมผูตองขังโดยญาติมาพบผูตองขังในบริเวณสถานที่
ที่เรือนจํากลางฉะเชิงเทราจัดไว ในที่นี้เปนการเยี่ยมแบบผานสิ่งกีดขวางกั้น  หรือการเยี่ยมแบบปกติ 
โดยการพูดคุยผานทางโทรศัพท 
                     1.7.2  ผูใหบริการ  หมายถึง  เจาหนาที่ ผูที่ปฏิบัติงานดานการบริการเยี่ยมญาติของ
เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
                     1.7.3  ผูรับบริการ  หมายถึง ญาติผูตองขังที่มาติดตอใชบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลาง
ฉะเชิงเทรา 
 1.7.4  ความพึงพอใจของผูรับบริการเยี่ยมญาติ  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการมารับบริการ การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
                     1.7.5  คุณภาพการบริการเยี่ยมญาติ  หมายถึง  ระดับของการบริการที่ทําใหญาติ
เกิดความพึงพอใจ  เมื่อมาตดิตอรับบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
 1.7.6  ความรวดเร็วในการใหบริการ  หมายถึง  บริการใหญาติไดเยี่ยมผูตองขังในเวลา
อันรวดเร็ว  โดยการยื่นเอกสารติดตอขอเยี่ยมใชเวลาประมาณ  2  นาที  รอเยี่ยมไมเกิน  15  นาที 
 1.7.7  อาคารสถานที่  หมายถึง  สถานที่ใหญาติผูตองขังรอ  และพบผูตองขังของ
เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา   
 1.7.8   ผูตองขัง  หมายถึง  นักโทษเด็ดขาด  คนตองขัง  และคนฝากขังที่ถูกควบคุมตัว
อยูในเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 1.7.9   เรือนจํา  หมายถึง  เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 1.7.10  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หมายถึง  โตะ  เกาอี้ที่นั่งคอย  รานคาจําหนายอาหาร
และส่ิงของสําหรับเยี่ยมญาติ  ที่อานหนังสือ  หองน้ํา 
 1.7.11  ขั้นตอนการบริการเยีย่มญาติ  หมายถึง  ขั้นตอนตางๆ ในการขอรับบริการเยี่ยม
ญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 


