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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาและคุณภาพการบริการ  ที่ผูมาใชบริการไดรับโดยนําผลจากการศึกษามา
เปนขอมูลในการแกไขปรับปรุง  เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น  ซ่ึงผูวิจัยไดใชแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ  การเยี่ยมญาติของผูตองขัง
เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
2.2 แนวคดิที่เกีย่วของ 
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2.4 งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกบัเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 

เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  เปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ
กระทรวงยุติธรรม ตั้งอยูเลขที่  212   ถนนสุขเกษม ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีเนื้อที่ทั้งหมด  41  ไร  2 งาน 16  ตารางวา  แบงเปนเนื้อที่ภายในเรือนจํา 11 ไร  2  งาน พื้นที่
ภายนอกเรือนจําซึ่งเปนบานพักเจาพนักงาน  30  ไร  16  ตารางวา   หางจากศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมาณ  700  เมตร  ตั้งขึ้นเมื่อปพุทธศักราช  2470  เดิมมีฐานะเปนเรือนจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอมาไดรับการยกฐานะเปนเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา   ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่  336/2512  
ลงวันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2512 

2.1.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา   ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการควบคุมผูตองขังในเขตอํานาจศาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีภารกิจหลักคือการควบคุมผูตองขังใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ในขณะเดียวกัน
ก็ไดดําเนินการแกไขฟนฟู พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหสามารถกลับออกไปดํารงชีวิตในสังคม
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ไดอยางเปนปกติสุขโดยการอบรมและฝกวิชาชีพ และปฏิบัติงานตอผูตองขังตามหลักทัณฑวิทยา 
ตามนโยบายกรมราชทัณฑและกระทรวงยุติธรรม 

อัตรากําลังขาราชการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  มีจํานวนอัตรากําลังขาราชการและลูกจาง
ชั่วคราว  จํานวนทั้งสิ้น  125  คน  จําแนกตามระดับไดดังนี้ 
 
ตาราง  1  อัตรากําลังขาราชการและลูกจางของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 

ระดับ ชาย หญิง รวม (คน) 
8     1   0    1 
7     8   0    8 
6   11   1 12 
5   52   8 60 
4   10   0 10 
3    3   1    4 
2    7   1     8 
1    0   0     0 

ลูกจางประจํา    2   0     2 
ลูกจางชั่วคราว    3   4     7 
ลูกจางฯ ตรวจพิสูจน    9   4   13 

รวม 106 19 125 

ขอมูลวันที่  1 มกราคม 2550 
(ที่มา : เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา, 2550, หนา 4) 
 
 เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  มีอํานาจในการควบคุมผูตองขังชาย–หญิง  ที่มีกําหนดโทษไมเกิน  
20  ป  ปจจุบันมีผูตองขังทั้งสิ้น  2,545  คน  แยกเปนชาย  2,391  คน  หญิง  154  คน  (ขอมูลวันที่  
30  พฤศจิกายน  2550) 
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ตาราง  2  จํานวนผูตองราชทณัฑ  ของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  ป  2550 
 

ผูตองขังระหวาง นักโทษ
เด็ดขาด อุทธรณ ไตสวนฯ สอบสวน 

รวมทั้งสิ้น 
รายการ 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 
ผูตองขังที่มีอยูในวนัสิ้นเดือน 1,181  49 152  13 162  12 103  17 1,599  91 
ผูตองขังคดี  พ.ร.บ. ยาเสพตดิ    586  39 114    9   43    7   49    8    792  63 

(ที่มา : เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา, 2550, หนา 12) 
 
 การบริหารงานเรือนจาํกลางฉะเชิงเทรา  แบงหนาที่ความรับผิดชอบตามสายงาน  ดังแสดง
ในภาพ 2 
 

โครงสรางการบริหารงานเรอืนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  โครงสรางการบริหารงานเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 

ผูบัญชาการเรือนจํา 

ฝายบริหารทั่วไป ฝายฝกวิชาชีพ ฝายทัณฑปฏิบัติ ฝายการศึกษาฯ 

ฝายสวัสดิการ ฝายรักษาการณ ฝายควบคุม สถานพยาบาล 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานพัสดุและอาคาร 

- งานทัณฑปฏิบัติ 
- งานทะเบียน 
- งานจําแนกลักษณะ 

-  งานเงินทุนฝกวิชาชีพ 
- งานฝกวิชีพ 
- งานพัสดุฝกวิชีพ 
- งานสาธารณะ 

- งานการศึกษา 
- งานพัฒนาผูตองขัง 
- งานชุมชนบําบัด 

- งานสูทกรรม 
- งานรานคาสงเคราะห 
- งานเยี่ยมญาต ิ
- งานเงินฝากผูตองขัง 
- งานสงเคราะหผูตองขัง 

- งานควบคุมกลาง 
- งานควบคุมภายใน 

- งานรักษาการณ กอง 1 
- งานรักษาการณ กอง 2 

- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานควบคุมปองกัน

โรคติดตอ 
- งานสุขาภิบาลเรือนจําฯ 
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 ฝายตางๆ ตามโครงสรางการบริหารงานมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
      1)  ฝายบริหารทั่วไป 

   ฝายบริหารทั่วไป  มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานทะเบียน
เอกสาร  สําคัญการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  อาคารสถานที่  งานยานพาหนะ  งานการประชุม  
การรวบรวมสถิติขอมูลของหนวยงาน  งานแผนงานโครงการ  การติดตามแผนประเมินรวม ทั้งงาน
ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ 

      2)  ฝายทัณฑปฏิบัติ 
   ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหมายศาล  จัดทําทะเบียนประวัติและจําแนก

ลักษณะของผูตองขัง  การดําเนินงานทัณฑปฏิบัติ  เชน  การเลื่อนชั้น  ลดชั้น  การลดวันตองโทษ 
การพักการลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ  เปนตน 

  3)  ฝายฝกวิชาชีพ 
   วางแผนและดําเนินการฝกวิชาชีพผูตองขงัใหสอดคลองกับวัตถุที่มีอยูในเรือนจํา 

ความตองการของตลาด และความถนัดของผูตองขัง พัฒนาทักษะของผูตองขังดานการฝกวิชาชีพ 
ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงานผูตองขัง และเจาหนาที่ดานการฝกวิชาชีพ การเตรียม
ความพรอมดานวิชาชีพกอนพนโทษ (เหลือโทษไมเกิน 6 เดือน) การจัดการวัตถุดิบ การหาตลาด
และการจําหนายผลิตภัณฑ  การบริหารเงินทุนผลประโยชน ควบคุมการใชยานพาหนะที่จัดซื้อดวย
เงินทุนฝกวิชาชีพ   คัดเลือกและควบคุมผูตองขังทํางานสาธารณะ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

   4)  ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ 
     วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาจิตใจผูตองขัง  จัดการศึกษา

วิชาชีพ  สามัญและธรรมศึกษา  ตลอดจนจัดการอบรมหลักสูตร  การเตรียมเขาทํางาน  การอบรม
และพัฒนาจิตใจจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน สงเสริม ปลูกฝง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  จิตสํานึก  คานิยม
และพฤติกรรมของผูตองขังใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสม  จัดกิจกรรมเสริมการศึกษา  เชน 
หองสมุด  การจัดทําโสตทัศนูปกรณ  การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน 

  5)  ฝายสวัสดกิาร 
   ดําเนินการเกี่ยวกับอาหาร  และการจัดเลี้ยงผูตองขัง การเยี่ยมญาติ  การรับฝากเงิน 

และจําหนายเครื่องอุปโภค  บริโภคที่จําเปนแกผูตองขัง การจัดนันทนาการ  การชวยเหลือและให
การสงเคราะหผูตองขัง  รวมทั้งการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และงานฝายสวัสดิการฯ 
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ประกอบดวย  งานสูทกรรม  งานเงินฝากผูตองขัง  งานรานคาสงเคราะหผูตองขัง  งานเยี่ยมญาติ 
งานนันทนาการ  และการศึกษางานสังคมสงเคราะห  

   6)  ฝายควบคมุ 
     วางแผนและดําเนินการควบคุมผูตองขังใหอยูในระเบียบของเรือนจําตลอดจน

แนะนําอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนในเรือนจําแกผูตองขัง พิจารณาเสนอความดี
ความชอบและความเห็นเกี่ยวกับเล่ือนชั้น ลดชั้น การลงโทษทางวินัย คัดเลือกผูตองขังออกทํางาน
นอกเรือนจํา การควบคุมผูตองขังจายนอกหรือออกรักษาตัวนอกเรือนจํา ควบคุมดูแลระบบน้ํา ไฟฟา
ของเรือนจํา  รวมทั้งประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

   7)  ฝายรักษาการณ 
     วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับงานรักษาการณเรือนจํา การปองกันลักลอบ

นําสิ่งของตองหามเขา-ออกเรือนจํา ตลอดจนการควบคุมดูแลเก็บรักษาและการใชอาวุธ ประกอบดวย
งานรักษาการณแดน 1 และงานรักษาการณแดน 2 

   8)  สถานพยาบาล 
     การใหการบําบัดรักษาขั้นตนแกผูตองขัง  ดูแลควบคุมการดําเนินงานอนามัย  

ดานอาชีว อนามัย สุขาภิบาล และส่ิงแวดลอมในเรือนจําใหคําแนะนําในการสงตัวผูตองขังไปรักษา
ตัวนอกเรือนจํา ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ มีหนาที่ตรวจรักษาผูตองขังปวย
ทั่วไป และตรวจสุขภาพผูตองขังเขาใหมและรายเกาอยางสม่ําเสมอ 
 การรับตัวผูตองขังเขามาควบคมุดูแลในเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  มีขบวนการขั้นตอนใน
การปฏิบัติตอผูตองขังของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  ดังแสดงในภาพ 3 
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แผนผังแสดงกระบวนการในการปฏิบตัติอผูตองขังของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรับตัวผูตองขัง 

2. การปฏิบัติตอตัวผูตองขังในเรือนจํา 

- จัดทําทะเบียนประวัติผูตองขัง 
- จัดการเกี่ยวกับทรัพยสินติดตัวมากับตัวผูตองขัง 
- จําแนกลักษณะและแยกขัง 
- อบรมกฎระเบียบและขอพึงปฏิบัติของผูตองขังในเรือนจํา 

- การรักษาพยาบาลผูตองขัง 
- การจัดบริการอาหารแกผูตองขัง 
- การจัดการศึกษาแกผูตองขัง 
- การอบรมและฝกวิชาชีพ 
- การใหความสะดวกและประโยชน

- วินัยผูตองขัง 
- การควบคุมรักษาการณ 
- การควบคุมภายในเรือนจํา 
- การควบคุมภายนอกเรือนจํา 

3. การปลอยตัวผูตองขัง 

การปลอยตัวแบบมีเงื่อนไข
และ 

การปลอยตัวแบบไมมีเงื่อนไข 

ภาพ 3 แผนผังแสดงกระบวนการในการปฏิบัติตอผูตองขังของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
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2.1.2  การบริหารงานบคุคล 
ในกระบวนการบริหารโดยทั่วๆ ไป ซ่ึงรวมทั้งการบริหารงานเรือนจํา การบริหารงานบุคคล 

นับวามีความสําคัญที่สุด ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานยอมขึ้นอยูกับตัวผูปฏิบัติงาน 
หรือเจาพนักงานเรือนจําเปนสําคัญ  ถาผูปฏิบัติงานเปนผูที่มีขวญั และกําลังใจตลอดจนความกระตอืรือรน
ในการทํางานเปนอยางดี  งานก็จะดําเนินไปดวยความราบรื่น  และประสบความสําเร็จ  ในทางตรงกันขาม 
ถาผูปฏิบัติงานไมมีส่ิงตางๆ ดังที่กลาวมาแลว การดําเนินงานยอมจะประสบความลมเหลว ผูบริหาร
งานเรือนจํา  จึงจําเปนจะตองตระหนักและดูแลเอาใจใสในเรื่องนี้อยางดี 

นอกจากเจาพนักงานเรือนจําแลว ผูตองขังกน็ับวามีสวนสําคัญที่จะกอใหเกิดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวในการบริหารงานเรือนจําไดเชนกัน  ถาผูตองขังสวนใหญเปนผูมีระเบียบวินัยดี  
มีความขยันหมั่นเพียร ในการทํางาน ใหความรวมมือและเชื่อฟงคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจําการ
ดําเนินงานก็จะเปนไปดวยความเรียบรอย แตถาผูตองขังสวนใหญดื้อดาน เกียจคราน และไมเชื่อฟง
คําสั่งของเจาพนักงานเรือนจํายอมจะกอใหเกิดปญหาในการบริหารงานเรือนจําไดเชนกัน
บุคคลภายนอกที่มาติดตอเกี่ยวของกับเรือนจํา ก็อาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารงานเรือนจําไดเชนกัน 
ถาผูบริหารงานเรือนจําไมดูแลเอาใจใสใหมีการปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับที่ทางราชการไดกําหนดไว 

1)  เจาพนักงานเรือนจํา 
     เจาพนักงานเรือนจํา  ไดแก  ผูคุม  หัวหนาหมวด  หัวหนางาน  หัวหนาฝาย  

รองผูบัญชาการเรือนจํา  และผูบัญชาการเรือนจํา  นับวาเปนตัวจักรสําคัญยิ่งในการบริหารงาน  
การดําเนินงานของเรือนจําและทัณฑสถานจะประสบความสําเร็จ หรือลมเหลว  ยอมขึ้นอยูกับ
เจาพนักงานเปนสําคัญ  เรือนจําหรือทัณฑสถานใดมีเจาพนักงานสวนใหญที่มีขวัญ  และกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  มีความรูและประพฤติดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ซ่ือสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร 
และกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่  การดําเนินงานยอมจะประสบผลสําเร็จ  และความเจริญกาวหนา 
ในทางตรงกันขามเรือนจําใดมีเจาพนักงานสวนใหญมีพื้นฐานความรูต่ํา  ไมมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ คอยแตจะหาผลประโยชนสวนตัวในทางมิชอบ
อยูตลอดเวลา เกียจคราน  และขาดความกระตือรือรนในการทํางาน การดําเนินงานยอมลมเหลวมากกวา
ประสบความสําเร็จ  ฉะนั้น  จึงกลาวไดวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารงานเรือนจํา  
ยอมขึ้นอยูกับตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ  โดยเฉพาะตัวผูบริหารงานเรือนจํา ถาเปนผูที่มี
ความรูความสามารถดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่มีคุณธรรม
และความเปนธรรมในการปกครอง ตลอดจนเปนที่ยอมรับนับถือของเจาพนักงานสวนใหญแลว 
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การบริหารงานเรือนจํายอมจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางไรก็ตาม  เปนที่
ตระหนักกันดีในวงการบริหารงานวา ในกระบวนการบริหารทั้งหมด การบริหารงานบุคคลนับวา
เปนเรื่องที่กอใหเกิดความยุงยากแกผูบริหารมากที่สุด  เนื่องจากในโลกนี้มีทั้งคนดี และคนชั่วปะปนไป  
แมแตในหมูคนดีดวยกันเองก็ยังไมมีบุคคลใดที่จะดีเลิศไปเสียทุกอยาง  ผูบริหารงานที่ดีจึงควรจะเลือกใช
สวนที่ดีที่ผูใตบังคับบัญชาแตละคนมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ 
(สมบูรณ  ประสพเนตร, 2536, หนา  120)  

 กระบวนการในการบริหารงานบุคคล  จะเริ่มตนตั้งแตการสรรหาบุคคลที่มีความรู
ความสามารถเขามาทํางาน  (Recruitment)  จนกระทั่งบุคคลดังกลาวตองพนจากการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนั้นๆ  ไป  (Retirement)  ซ่ึงจะไดนํามากลาวไวโดยสังเขป ดังนี้     
   (1)  การสรรหาบุคคลเขามาปฏิบัติงานตามเรือนจําและทัณฑสถานตาง  ๆ เปนหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรมราชทัณฑ  ที่จะสรรหาบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ  และคุณสมบัติเหมาะสมเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงที่วางอยู  ซ่ึงอาจดําเนินการได 
โดยการเปดสอบแขงขันการคัดเลือก  หรือการรับโอนขาราชการจากหนวยอ่ืน  ตามปกติมักจะใชวิธีการ
เปดสอบแขงขัน ขอสําคัญที่จะตองคํานึงถึงก็คือ จะตองพยายามสรรหาผูที่มีความรู  ความสามารถ
มากที่สุด เขามาทํางานโดยยึดหลักคุณธรรม  (Merit System)  กลาวคือ ถาคนมาสมัครสอบมากเทาใด 
ก็มีโอกาสที่จะคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถดีที่สุดมากเทานั้น  และถาผูสมัครสอบดังกลาว
มีเจตนามุงมั่นที่จะเขารับราชการในกรมราชทัณฑดวยแลว ก็ยิ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงาน
เนื่องจากโอกาสที่บุคคลเหลานี้จะโอนยายหรือลาออกไปเพื่อไปรับราชการที่หนวยงานอื่น
ยอมจะลดนอยลง  แตขอเท็จจริงมักปรากฏวา งานราชทัณฑมักจะเปนงานเผื่อเลือกเสียมากกวา 
เมื่อมีโอกาสไดงานอื่นที่ดีกวา ก็มักจะโอนยายหรือลาออกไป ทําใหการปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง
และตองเสียเวลาและเงินงบประมาณในการสรรหาบุคคลเขามาทํางานกันอยูเร่ือยๆ  ทั้งนี้  เนื่องจาก 
งานเรือนจําเปนงานที่เหนื่อยยากตรากตรํากวาหนวยงานอื่น เจาพนักงานตองอยูเวรยามทั้งกลางวันและ
กลางคืน จนแทบจะไมมีเวลาพักผอนกับครอบครัวและมีเกียรตินอยกวาเพราะตองเกี่ยวของคลุกคลี
กับผูตองขังซ่ึงเปนบุคคลที่สังคมไมพึงปรารถนา ดังกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ไดพระราชทานแกอธิบดีกรมราชทัณฑและคณะ เม่ือวันที่  4  กุมภาพันธ  2516  ณ  พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐานวา 

    “งานราชทัณฑนับตั้งแตอธิบดีกรมราชทัณฑลงไปจนถึงเจาหนาที่ทั้งหมด
ตองรับภาระหนาที่อันหนักและเหน็ดเหนื่อยมาก ทั้งในสายตาของคนทั่วไปก็มองงานราชทัณฑ
ไปในทางที่  ไมเปนมงคลวา  เปนงานต่ําตอย  เปนงานคุกงานตะราง  ทรงเห็นใจผูที่ทํางาน
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ในกรมราชทัณฑ ขอใหอธิบดีกรมราชทัณฑและเจาหนาที่ทุกคนอยาไปคิดทอถอยขอใหคิดวา 
งานราชทัณฑเปนงานที่ทําประโยชนใหแกบานเมือง  หากอบรมผูตองขังใหประพฤติตนดีขึ้นไมได 
พนโทษออกไป ก็จะกลับไปเปนอันธพาลเปนภัยแกสังคมอีก  ขาราชการราชทัณฑควรจะภาคภูมิใจ 
ถาสามารถฝกอบรมผูตองขังใหเปนพลเมืองดีได ขอใหขาราชการกรมราชทัณฑมีมานะอดทน 
พยายามอบรมแกไขผูตองขังเปนคนดี ฝกหัดงานอาชีพสําหรับเปนเครื่องมือทํามาหากินโดยสุจริต
ได เมื่อพนโทษออกไปแลว ก็ควรจะติดตามดูผลดวยวาเขานําเอาวิชาชีพที่ฝกอบรมใหนั้นไปทํางาน
การอะไรบาง”  

    (2)  การปฐมนิเทศและการฝกอบรมผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหม   เมื่อไดมี
การสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถดีที่สุดแลว นักบริหารที่ดีจะตองพยายามสงวนรักษาบุคคล
ดังกลาวไวกับหนวยงานของตนใหนานที่สุดเนื่องจากทรัพยากรบุคคลนับวาเปนส่ิงที่มีคาเปนอยางยิ่ง 
ส่ิงสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลดังกลาวมีความจงรักภักดีตอองคกรที่เขาไดตัดสินใจเขามารวมงานดวย 
ไดแก  การสรางความประทับใจครั้งแรก  (First  Impression)  ใหมากที่สุดซึ่งอาจทาํไดโดยการตอนรบั
อยางอบอุนจากบรรดาผูรวมงานโดยเฉพาะผูบริหารของหนวยงานดังกลาว  ผูบัญชาการเรือนจํา
จึงควรที่จะตอนรับเจาหนาที่ที่เขาปฏิบัติงานใหมดวยตนเองโดยการกลาวตอนรับอยางอบอุนและ
เปนกันเองมากที่สุด  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติบางอยางที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใหทราบ ตลอดจน
แนะนําสถานที่และบรรดาผูรวมงาน นอกจากนี้  จะตองใหความหวังเกี่ยวกับความเจริญกาวหนา
ในชีวิตราชการดวย  ตอจากนั้นจะตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ หรือการฝกอบรมเบื้องตน  เพื่อให
บุคคลดังกลาวไดทราบถึงสิ่งที่เขาตองปฏิบัติและละเวนปฏิบัติ เพื่อจะไดไมถูกลงโทษทางวินัย
อันจะมีผลใหเขาตองสูญเสียอนาคตราชการไปในที่สุด  และเพื่อปองกันไมใหบุคคลดังกลาวถูกครอบงํา
ในทางที่ผิดจากผูที่ปฏิบัติงานอยูกอน ซ่ึงมีความประพฤติไมดี เมื่อกรมราชทัณฑไดจัดใหมีการฝกอบรม
แกขาราชการเขาใหมอยางเปนทางการที่สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ จะตองสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคคลดังกลาวเขารับการฝกอบรมทันที  เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความเจริญกาวหนาในชีวิตราชการ 
   (3)  การสงเสริมสนับสนุนใหไดรับความเจริญกาวหนาในชีวิตราชการ  ผูบริหารงาน
ที่ดีจะตองสงเสริมสนับสนุนผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความประพฤติที่ดี
ใหไดรับความเจริญกาวหนาในชีวิตราชการ  โดยการกวดขันดูแลใหประพฤติดี อยูในกรอบของ
ระเบียบวินัย  และหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสอบเลื่อน
ระดับในอนาคต  ซ่ึงจะมีผูเขาสอบแขงขันกันเปนจํานวนมาก ในขณะที่มีตําแหนงที่จะเลื่อนระดับ
ไมมากนัก และผูที่สอบไดดีกวา จะไดรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่วางกอนผูสอบไดที่แยกวา 
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เปนการบรรจุแตงตั้งตามลําดับที่ ที่สอบไดในทางตรงกันขาม สําหรับผูที่มีความประพฤติไมดี และ
ไมสนใจที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ก็จะตองกําชับและกวดขันดูแลใหละเลิกนิสัยดังกลาว เพื่อมิให
ประสบความลมเหลวในชีวิตราชการ เขาทํานองที่วา “แกไขคนพาล  อภิบาลคนดี”  คือพยายามแกไข
คนไมดีใหเปนคนดีใหได สวนคนที่ดีอยูแลว ก็จะตองปกปองคุมครองและสงเสริมสนับสนุนใหดี
ยิ่งขึ้น สําหรับผูที่ไมสามารถจะแกไขไดหลังจากที่ใชความเพียรพยายามอยางเต็มที่แลว เปรียบเสมือน 
“บัวใตน้ํา” ที่ไมสามารถโผลขึ้นมาเหนือน้ํา ก็คงจะตองใหเปนเหยื่อของปูหรือปลาไป  โดยการลงโทษ
ทางวินัยจนถูกออกจากราชการในที่สุด 
   (4)  การปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรมและเสมอภาคโดยไมมี
การเลนพรรคเลนพวกนับเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ  เปนที่ประจักษวาหนวยงานที่มีการรองเรียนกลาวโทษกันมาก 
มักจะเปนหนวยงานที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญขาดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนขวัญและกําลังใจ
ในการปกครองบังคับบัญชา มีการเลนพรรค เลนพวก  โดยการสงเสริมสนับสนุนแตเฉพาะผูที่เปน
พรรคพวกตน หรือมีภูมิลําเนาในภาคเดียวกบัตนเทานั้น ความรู ความสามารถถูกมองขามไป สวนผูที่
ไมไดเปนพรรคพวกตน นอกจากจะไมสงเสริมสนับสนุนแลวยังคอยจองจับผิดและหาทางกลั่นแกลง
ใหถูกลงโทษดวย  ลักษณะการปกครองเชนนี้ยอมจะนํามาซึ่งความแตกแยกในหมูผูปฏิบัติงาน
อยางไมอาจจะหลีกเลี่ยงได  ผูบริหารงานที่ดีจงึควรจะปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม
และเสมอภาค โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และผลงานเปนหลัก ผูใดทําดีก็ควรจะไดรับผลดี
ตอบแทน ผูใดทําชั่วก็จะตองถูกลงโทษ 
   (5)  การดูแลเอาใจใสในเรื่องสวัสดิการของเจาหนาที่ตามควรแกอัตภาพ 
ผูบริหารที่ดีจะตองคอยดูแลเอาใจใสเร่ืองสวัสดิการของผูใตบังคับบัญชาตามสมควร เพื่อเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สิ่งใดที่จะเปนประโยชนตอผูใตบังคับบัญชาโดยตรง จะตอง
รีบขวนขวายใหไดมาทันที  อาทิ  ทุนการศึกษาบุตรธิดาเจาพนักงาน  เงินสงเคราะหผูประสบภัย 
เงินทุนอุดหนุนที่ใหเปลา  หรือใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  การปรับปรุงซอมแซมบานพักของ
ทางราชการใหอยูในสภาพที่สามารถอยูได การจัดทําสนามเด็กเลน และที่พักผอนหยอนใจบริเวณ
บานพักเจาหนาที่ การอนุญาตใหครอบครัวเจาพนักงานทําขนมหรืออาหารสําเร็จรูป สงขายที่ราน
สงเคราะหผูตองขังภายในเรือนจํา หรือการอนุญาต ใหครอบครัวเจาพนักงานขายอาหารและ
เครื่องดื่มบริเวณที่พักญาติเพื่อจะไดมีรายไดจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
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    แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ  ๆของผูบริหาร  5  ประการดังกลาวคงจะชวยใหผูปฏิบัติงาน
มีความผูกพันที่อยากจะปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑหรือเรือนจํานั้นๆ ไดนานขึ้น ไมคิดที่จะโอน
หรือยายไปรับราชการที่อ่ืน  อันจะมีผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2)  ผูตองขัง 
     บุคคลอีกประเภทหนึ่งที่จะเขามามีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานเรือนจําและ 
ทัณฑสถาน  ไดแก  ผูตองขัง  ผูบริหารที่ดีจะตองดูแลเอาใจใสใหบุคคลเหลานี้มีความเปนอยูที่ดี
ตามควรแกอัตภาพโดยมุงเนนในเรื่องปจจัย  4  เปนสําคัญ  คือ  ที่อยูอาศัย  อาหาร  เครื่องนุงหม  
และยารักษาโรค  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   (1)  เรือนนอนของผูตองขัง  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาด  โดยการเช็ดถูพื้น
เปนประจําทุกวัน  โดยใชน้ํายาฆาเชื้อโรคโดยเฉพาะหองสุขา บนเรือนนอน จะตองติดมุงลวดเพื่อ
ปองกันยุงและมีการทําความสะอาดมุงลวดบอยๆ  โดยการปดฝุนเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก  
นอกจากนี้  จะตองมีการกําจัดเรือด  ยุง  ร้ิน  ไร  อยูเสมอ  เครื่องนอนของผูตองขังจะตองดูแลใหมี
การนําออกมาผึ่งแดดบอยๆ เพื่อขจัดกล่ินเหงื่อไคลและควรติดพัดลมเพื่อระบายความรอนให
เพียงพอกับจํานวนผูตองขังในแตละหองดวย  หองนอนแตละหองไมควรมีผูตองขังแนนจนเกินไป  
ควรปฏิบัติตามขนาดของเนื้อที่ที่กรมราชทัณฑไดกําหนดใหผูตองขัง  1  คนตอ 1.6  ตารางเมตร
ในอัตราความจุปกติ  และ  1.2   ตารางเมตรในอัตราความจุเต็มที่    สวนเรือนจําและ  ทัณฑสถานที่
จะมีการกอสรางใหม  กรมราชทัณฑจะใชขนาด  2.25  ตารางเมตรตอผูตองขัง  1  คน  เปนเกณฑ  
ในการขอเงินงบประมาณคากอสรางเรือนจําหรือทัณฑสถานใดที่มีผูตองขังแนนมากหรือเกินอัตรา
ความจุควรยายระบายผูตองขังไปเรือนจําและทัณฑสถานอื่นตามคูมือการยายที่กรมราชทัณฑ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด  เพื่อมิใหผูตองขังตองอยูกันอยางแออัดยัดเยียดจนเกินไป  ซ่ึงนอกจาก
จะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูตองขังแลว  ยังไมเอื้ออํานวยตอการอบรม
แกไขและฟนฟูจิตใจ  (Rehabilitation)  ใหกลับตัวเปนพลเมืองดีดวย 
   (2)  โรงงานฝกวิชาชีพ  ตองโปรง  อากาศถายเทไดสะดวก  และมีแสงสวางเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน  มีพัดลมชวยระบายความรอน  โรงงานใดที่มีฝุนละอองมาก  เชน  โรงงานแปรรูป
หรือขัดไม  จะตองจัดหาหนากากกันฝุนใหกับผูตองขัง  สวนโรงงานชางเชื่อมโลหะ  ก็จะตองจัดหา
หนากากกันแสงใหกับผูตองขังดวยเชนกัน  เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพและพลานามัยของ
ผูตองขัง  นอกจากนี้  จะตองมีการแนะนําหรือฝกสอนผูตองขังใหรูถึงวิธีใชเครื่องมือตางๆ ภายใน
โรงงานไดอยางปลอดภัยดวย  ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องมือดังกลาวใหอยูในสภาพที่จะใชงานได
อยางคงทนถาวรตามสภาพตอไป  ภายในโรงงานควรจะจัดวางเครื่องมือ  และวัตถุดิบที่จะใช
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ในการฝกวิชาชีพผูตองขังอยางเปนระเบียบและไมแนนจนเกินไป  ตลอดจนอยาใหมีมุมอับหรือที่ลับตา
เพื่อสะดวกในการควบคุมผูตองขังที่ปฏิบัติงานในโรงงาน  และปองกันมิใหผูตองขังลักลอบกระทํา
การใด  ๆที่เปนการฝาฝนระเบียบวินัยของเรือนจําดวยการจายเครื่องมือตาง  ๆใหผูตองขัง รับไปปฏิบัติงาน  
จะตองมีการลงบัญชีไวเปนหลักฐานและตรวจสอบใหแนนอนกอนปดโรงงานในแตละวันวา  
ผูตองขังไดนําเครื่องมือที่เบิกไปใชมาสงคืนครบถวนหรือยัง  เพื่อปองกันมิใหผูตองขังลักลอบ
นําเครื่องมือเครื่องใชดังกลาวไปกอเหตุรายหรือแหกหักเรือนจําหลบหนี 
   (3)  โรงเล้ียง  และโรงครัว  ตองสะอาดปราศจากแมลงและสัตวที่จะเปนพาหะ
นําโรคติดตอมาสูผูตองขังได  อาทิ  แมลงวัน  แมลงสาบ  หนู  โดยจะตองมีการกําจัดอยางสม่ําเสมอ  
โรงเลี้ยงตองทําความสะอาดหลังการรับประทานอาหารแตละมื้อ  อาหารที่ปรุงเลี้ยงผูตองขังตอง
ไมบูดเนา  มีรสชาติดีพอควร  และคุณคาทางอาหารครบหมู  ในกรณีที่มีการใชถวยอาหารรวมกัน
จะตองมีชอนกลางเพื่อปองกันโรคติดตอ  น้ําดื่มตองสะอาดปราศจากเชื้อโรค  ผูตองขังมีแกวน้ํา
สําหรับใชดื่มคนละใบไมปะปนกัน 
     (4)  โรงเรียน  ตองมีแสงสวางเพียงพอ  มีอุปกรณการเรียนการสอนครบถวน  
อากาศถายเทไดสะดวก  ไมรอนอบอาวและไมอยูใกลโรงงานเนื่องจากเสียงดังจากโรงงานจะทําลาย
สมาธิในการเรียนการสอน 
   ในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องนุงหมของผูตองขัง  จะตองมีการซักทําความสะอาดบอยๆ 
รายใดที่ไมมีเครื่องนุงหมสวนตัว  จะตองจายเครื่องแบบใหผูตองขัง  2  ชุด  เพื่อใหผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันซักทําความสะอาดได  โดยจัดหาภาชนะ  และสถานที่ที่ผูตองขังจะซักเสื้อผาไวเปน
สัดสวน  ตลอดจนจัดทําราวตากผาไวใหอยางเพียงพอและเปนระเบียบเรียบรอย ผูตองขังที่เจ็บปวย
จะตองไดรับการรักษาพยาบาล  ตามสมควรที่สถานพยาบาลของเรือนจํา  รายใดที่ปวยหนักจนเกิน
ขีดความสามารถของแพทยหรือพยาบาลเรือนจําจะตองรีบนําตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก
โดยดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบฯ หรือขออนุมัติกรมราชทัณฑสงตัวมารับการรักษา
ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑตอไป  นอกจากนี้  จะตองมีการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคตดิตอ
ตาง  ๆแกผูตองขังเปนครั้งคราว  สําหรับผูตองขังที่มีอาการปวยทางทันตกรรมจะตองไดรับการบาํบดัรักษา
จากทันตแพทย  โดยขอความอนุเคราะหจากกรมราชทัณฑจัดหนวยทันตแพทยเคลื่อนที่ออกไป
เปนครั้งคราวหรือสาธารณสุขจังหวัดที่เรือนจําตั้งอยู 
    นอกจากการเอาใจใสดูแลผูตองขังในเรื่องปจจัย  4  ดังกลาวแลว  จะตองกวดขัน
ดูแลใหมีการปกครองผูตองขังอยางเปนธรรมดวย  อยาใหมีการเลือกที่รักมักที่ชังและการบังคับขมขู
กดขี่ขมเหง  หรือเรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูตองขังโดยไมเปนธรรม  เนื่องจากการกระทํา
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ดังกลาวเปนการสรางความเคียดแคนแกผูตองขัง  อันจะนําไปสูการกอเหตุรายหรือการกอการจลาจลได
ในที่สุด  ซ่ึงจะเปนผลเสียตอการปกครองเรือนจํา  ผูบริหารงานเรือนจําจึงจําเปนจะตองดูแลเอาใจใส
เร่ืองนี้โดยใกลชิดและควรจะติดตั้งตูรับเรื่องราวรองทุกขไวทุกแดนเพื่อใหผูตองขังรองทุกขได
อยางเต็มที่  โดยผูบริหารงานเรือนจําเปนผูเก็บรักษากุญแจที่จะเปดตูดังกลาวไวเพียงผูเดียว  วิธีการนี้
จะชวยใหผูบริหารไดทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่และผูตองขังไดเปนอยางดี  
สามารถแกปญหาไดทันทวงทีและเปนการปรามเจาหนาที่มิใหประพฤติตัวนอกลูนอกทาง  
เปนประโยชนตอการบริหารงานเรือนจํา  นอกจากนี้จะตองดูแลมิใหผูตองขังกดขี่ขมเหงหรือรังแก
กันเอง  เนื่องจากจะเปนชองทางใหมีการทะเลาะวิวาทและทํารายกันจนถึงตาย  อันจะเปนผลเสียตอ
การปกครองเรือนจํา 
   บุคคลอีกประเภทหน่ึงที่ตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ  ไดแก  เจาพนักงานและ
ผูตองขังที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ  (Homosexual)  ซึ่งจะนําไปสูการหึงหวงจนถึงฆากันตายได  
จึงตองกวดขันดูแลเรื่องนี้โดยใกลชิด  ผูตองขังที่มีลักษณะเปนกระเทยจะตองแยกขังไวตางหาก
จากผูตองขัง  เพื่อปองกันมิใหมีการติดตอสัมพันธกันทางเพศ  สวนเจาพนักงานที่มีพฤติกรรม
ในเรื่องดังกลาว  ก็ควรจะยายไปทําหนาที่ที่ไมเกี่ยวของกับผูตองขัง  สําหรับผูตองขังที่มีลักษณะ
ดื้อดานหรือดุรายหรือมีกําหนดโทษสูงและตองคดีหลายคดี  จะตองจําเครื่องพันธนาการและ
แยกขังไว  โดยมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลใกลชิดตลอดเวลา  เนื่องจากสามารถกอเหตุรายหรือแหกหัก
เรือนจําหลบหนีได  การตรวจคนของเยี่ยม  สภาพลูกกรงเรือนนอน  ตลอดจนตัวผูตองขังดังกลาว
จะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ  เนื่องจากอาจมีการนัดแนะใหบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมลักลอบ
นําอุปกรณการหลบหนีหรืออาวุธรายแรงเขามาในเรือนจําเพื่อกอเหตุรายหรือแหกหักหลบหนีได 
   ผูตองขังที่มักจะกอปญหากับการปกครองเรือนจําอีกประเภทหนึ่ง  ไดแก  ผูตองขัง
ที่มีสภาพจติไมปกติหรือมีอาการวิกลจริต  ผูตองขังประเภทนี้มักทําอะไรลงไปโดยไมรูสึกตัว  บอยครั้ง
ที่มักจะทํารายผูตองขังดวยกันเอง และเจาพนักงาน  กอใหเกิดปญหาแกเรือนจําที่ไมมีสถานที่สําหรับ
แยกขัง  ผูตองขังประเภทนี้ อาจมีคําสั่งใหสงตัวไปรับการบําบัดรักษา และตรวจวินิจฉยัสภาพทางจิต
ที่โรงพยาบาลนิติจิตเวชหรือโรงพยาบาลโรคจิตอื่นๆ หรือสั่งจําหนายคดีชั่วคราวซึ่งบางรายอาจ
ถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดีเปนเวลานานเกินกวาอายุความแหงคดีหรือนานเกินกวาโทษสูงสุด
ที่จะไดรับตามคดี  เรือนจําหรือทัณสถานจึงควรประสานงานกับศาลหรืออัยการเพื่อใหมีการดําเนินการ
ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป  สวนผูตองขังปวยจิตเวชที่ไดรับการบําบัด รักษาจนอาการทุเลา
พอที่จะตอสูคดีไดและเรือนจําไดรับตัวกลับมาคุมขังเพื่อรอการพิจารณาของศาลก็จะตองมีการติดตาม
ดูแลใหผูตองขังดังกลาวไดกินยาอยางตอเนื่อง  เพื่อมิใหอาการทางจิตกําเริบขึ้นมาอีก  จนศาลไมอาจ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                                                                                                         

 

19

  

ดําเนินการพิจารณาคดีได  สวนผูตองขังที่มีอาการวิกลจริตภายหลังคดีเสร็จเด็ดขาดแลว  เรือนจํา
ควรขออนุมัติกรมราชทัณฑ เพื่อยายไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ผูตองขังชาย
หรือทัณฑสถานหญิงกลาง  ในกรณีที่เปนผูตองขังหญิง  เพื่อจะไดสงตัวไปรับการบําบัดรักษาที่
โรงพยาบาลนิติจิตเวช  ซ่ึงมีหองและเจาหนาที่ควบคุมตัวโดยเฉพาะตอไป 
   3)  บุคคลอื่นที่ติดตอเกี่ยวของกับเรือนจํา  นอกจากเจาพนักงานเรือนจําและผูตองขังแลว  
ยังมีบุคคลอีกหลายประเภท  ที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับเรือนจําและทัณฑสถานตางๆ ไดแก 
     (1)  ทนายความ  เปนบุคคลที่จะติดตอกับผูตองขังที่เปนลูกความของตนไดทุกวัน
ระหวางเวลา  08.00 – 16.00  น.  เวนวันหยุดราชการ  แตถามีเหตุพิเศษที่จะตองพบผูตองขังนอกวัน
และเวลาดังกลาว  จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเรือนจําหรือผูอํานวยการทัณฑสถานกอน  
แตจะตองไมใชในชวงระยะเวลาที่เรือนจําหรือทัณฑสถานไดนําผูตองขังขึ้นเรือนนอนแลว  และ
ยังไมไดนําลงจากเรือนนอน  ซ่ึงตามปกติจะนําผูตองขังขึ้นหองขังหรือเรือนนอนไมเกิน  18.00น.  
ในแตละวัน  และนําลงจากเรือนนอนเวลา  06.00  น.  ของวันรุงขึ้น  ในการตดิตอทนายความและ
ผูตองขัง ที่เปนลูกความนั้น  เจาพนักงานเรือนจําหรือทัณฑสถานจะไปแอบฟงการสนทนาระหวาง
บุคคลทั้ง  2  ไมได  ถาไดรับแจงจากทนายความวามีความประสงคจะขอสงวนขอความที่ตนพูดกับ
ผูตองขังไวเปนความลับตามที่กําหนดไวในขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ  ฉบับที่  1  เร่ือง  การเยี่ยมเยยีน
และติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง  ลงวันที่  24  มีนาคม  2482  ดวยเหตุนี้  ทางเรือนจําและ 
ทัณฑสถานตางๆ จึงตองจัดหองเยี่ยมพิเศษไวใหทนายความตางหาก  โดยจัดใหอยูในสายตาของ
เจาพนักงานผูควบคุมดวย แมจะเขาไปฟงการสนทนาของบุคคลทั้งสองไมไดก็ตาม  เพื่อปองกันมิให
มีเร่ืองเสียหายใดๆ  เกิดขึ้น 
    (2)  เจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวน  เปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่จะเขามา
ติดตอเกี่ยวของกับผูตองขังโดยการสอบสวนปากคําผูตองขังเพิ่มเติม  หรือใหพยานมาชี้ตัวผูตองขัง
หรือรับตัวผูตองขังไปศาลสําหรับเรือนจาํที่อยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร  ในการสอบสวนปากคําเพิ่มเติม  
เรือนจําและทัณฑสถานตางๆ ควรอํานวยความสะดวก โดยจัดหองไวใหโดยเฉพาะเชนเดียวกับ
ทนายความ  การพบผูตองขังของเจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนนั้น  เจาพนักงานเรือนจํา
สามารถอยูฟงการสนทนาของบุคคลทั้งสองได  เนื่องจากไมมีขอหามในเรื่องนี้แตอยางใด  และ
ผูตองขังมีสิทธิที่จะใหทนายความหรือผูที่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได  ตามที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มาตรา 241 บัญญัติใหสิทธิไว  สวนการนําพยานมาชี้ตัวผูตองขัง
ในเรือนจํานั้น  เรือนจําและทัณฑสถานตางๆ ก็ควรใหความรวมมือ  โดยจัดผูตองขังที่มีขนาดรางกาย
ใกลเคียงกัน และมีลักษณะคลายคลึงกันสัก  4 – 5  คน  แตงเครื่องแบบผูตองขังเหมือนกัน  เพื่อให
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พยานชี้ตัวในหองเยี่ยมญาติหรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  สวนการรับตัวผูตองขังไปศาลก็จะตองมี
การสงมอบตัวและรับตัวใหถูกตองตรงกันตามที่ไดมีระเบียบปฏิบัติไวแลว 
   (3)  พนักงานกงสุล  เปนบุคคลที่จะติดตอขอเยี่ยมผูตองขังในสังกัดกงสุลนั้นๆ  ได   
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจําหรือผูอํานวยการทัณฑสถานแลวเทานั้น  การพูดจากับ
ผูตองขังใหนําขอบังคับเรื่องทนายพูดจากับผูตองขังมาใชโดยอนุโลมตามนัยขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ  
ฉบับที่  2  เร่ือง  การเขาดูกิจการหรือติดตอกับการงานของเรือนจําและกงสุลเขาเยี่ยมผูตองขัง  ลงวันที่  
1  มิถุนายน  2480  กลาวคือจะตองพูดภาษาไทยและออกเสียงใหดังพอ  ที่พนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ควบคุมอยู  ณ  ที่นั้นไดยิน  จะพูดภาษาอื่นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว  แตถา
ตองการที่จะสงวนขอความที่จะพูดกับผูตองขังเปนความลับ  จะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบกอนในกรณีนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ออกไปควบคุมในระยะที่จะไมไดยินการพูดจากัน  นอกจากนี้
จะตองแตงกายสุภาพและไมออกไปนอกเขตที่กําหนดใหดวย 
   (4)  ญาติมิตรของผูตองขัง  เปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่จะเขาเยี่ยมผูตองขังได  
เมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว  และจะเยี่ยมไดแตเฉพาะผูตองขังที่ไดรับอนุญาตใหรับ
การเยี่ยมเยียนหรือติดตอจากบุคคลภายนอกเทานั้น  ถาเปนผูตองขังที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยการตัด
การเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับบุคคลภายนอกมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน  3  เดือน  กจ็ะเยี่ยมไมได  นอกจาก
การเยี่ยมของทนายความตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การเยี่ยม
ของญาติผูตองขังจะเยี่ยมไดระหวางวันและเวลาที่เรือนจําและทัณฑสถานแตละแหงกําหนดไวเทานั้น  
ซ่ึงอาจจะไมเหมือนกันโดยจะมีการปดประกาศไวในหองเยี่ยมญาติ  นอกจากนี้จะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
อธิบดีกรมราชทัณฑ  ฉบับที่  1  เร่ือง  การเยี่ยมเยียนและติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขงั  ลงวนัที ่ 
24  มีนาคม  2482  โดยเครงครัด  กลาวคือ 
    ก.  จะนําเงินหรือสิ่งของที่ตองหามเขามาหรือนําออกจากเรือนจํา  หรือ
สงมอบใหหรือรับจากผูตองขังโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอนมิได  สวนสิ่งของตองหาม  
ไดแก ฝน  กัญชา  ยาเสพติด  ของมึนเมาอยางอื่น  สุรา  น้ําเมาซึ่งดื่มไดเมาอยางสุรา  เครื่องอุปกรณ
สําหรับการเลนพนัน  เครื่องอุปกรณในการหลบหนี  ศาสตราวุธ  ของเนาเสีย  ของมีพิษตอรางกาย  
วัตถุระเบิด  น้ํามันเชื้อเพลิง  และสัตวมีชีวิต  มีกฎหมายหามนําเขาไวแลว 
    ข.  ของเยี่ยมที่ญาติจะนํามาสงมอบใหผูตองขัง  ตองใหพนักงานเจาหนาที่ 
ตรวจกอน  หากเปนสิ่งของอนุญาตก็จะยอมใหจดัสงมอบแกผูตองขัง  หากเปนสิ่งของซึ่งมิใชของ
ตองหามหรือเปนสิ่งของที่อนุญาตใหผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา  แตเปนสิ่งของที่
เรือนจําผอนผันยอมเก็บรักษาไวใหผูตองขัง  พนักงานเจาหนาที่กจ็ะเก็บรักษาไวใหหากเปนสิ่งของ
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ที่พนักงานเจาหนาที่เหน็วาจะสงมอบ  หรือเก็บรักษาไวใหผูตองขังไมไดญาติจะตองนําสิ่งของนั้น
ออกไปถาไมนําออกไปพนักงานเจาหนาที่จะนําออกไปไวนอกเรือนจําโดยไมตองรับผิดชอบแตอยางใด
 ค.  ตองอยูในเขตที่เรือนจํากาํหนด 
 ง.  หามพูดจาหรือใหอาณัติสัญญาณอยางใดๆ แกผูตองขังเพื่อกระทําผิดกฎหมาย
หรือวินัย 
 จ.  ตองพูดภาษาไทยและออกเสียงใหดังพอที่พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงควบคุมอยู  
ณ  ที่นั้นไดยิน  จะพูดภาษาอื่นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลวเทานั้น 
 ฉ.  ญาติผูตองขังที่มีอาการแสดงวา  เสพสุรามึนเมา  นาจะกอความรําคาญหรือ
ความไมสงบเรียบรอย  หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวาถาอนุญาตใหเยี่ยมจะกอเหตุรายขึ้น  หรือแตงกาย
ผิดปกตินิยมของทองถ่ิน  หรือสกปรกอยางรายแรง  หรือไมมีกิจเกี่ยวของหรือรูจักเปนญาติมิตรกับ
ผูตองขัง  หรือมีกิริยาวาจาไมสุภาพจะไมไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยมผูตองขัง  เพื่ออํานวยความสะดวก
ในเรื่องการเยี่ยมญาติของผูตองขัง  จะตองมีการติดประกาศขอบังคับดังกลาวไวอยางชัดแจงในบริเวณ
ที่พักญาติหรือหองเยี่ยม  ตลอดจนจัดเจาพนักงานคอยหมั่นชี้แจงประชาสัมพันธใหญาติผูตองขังทราบถึง
ส่ิงของตองหามที่หามนําเขาเรือนจํา  ตลอดจนโทษที่จะไดรับในกรณีที่มีการฝาฝนดวย  หองเยี่ยม
นับเปนจุดออนของเรือนจําอีกแหงหนึ่งที่จะเปนชองทางใหมีการลักลอบนําสิ่งของตองหามเขาไป
ในเรือนจํา  จึงจําเปนที่ผูบริหารงานเรือนจําจะตองคอยกวดขัน   ดูแลเอาใจใสโดยใกลชิด  ผูที่ทําหนาที่
ตรวจคนของฝากหรือของเยี่ยม  จะตองมีความละเอียดรอบคอบและไดรับการคัดเลือกตลอดจน
การฝกฝนอบรมมาเปนอยางดี  เพื่อใหทันกับเลหเหล่ียมของญาติผูตองขังในการลักลอบซุกซอน
ส่ิงของตองหามเขามากับของเยี่ยม  ส่ิงของชิ้นใดที่ไมอาจตรวจคนภายในไดหามอนุญาตใหนําเขา
เรือนจําโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจมกีารซุกซอนสิ่งของตองหามไวภายใน  จะตองเปดตรวจดูใหหมด
และควรแนะนําใหญาติซ้ือจากรานคาของเรือนจําบริเวณหองเยี่ยมซ่ึงจะมีตราประทับไว  โดยเจาหนาที่
จะไมเปดตรวจคนอีก  อันจะทําใหส่ิงของดังกลาวเสียหายและอาจเปนมูลเหตุใหเกิดความบาดหมางใจกัน
ระหวางเจาพนักงานกับญาติผูตองขัง  ทั้งยังเปนการปองกันการ ลักลอบนําส่ิงของตองหามเขาทาง
ของเยี่ยมอีกดวย  นอกจากนี้  เจาหนาที่ประจําหองเยี่ยมก็ควรจะ   คัดเลือกบุคคลที่โอภาปราศรัยและ
มีความสุขุม  เยือกเย็น  เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดี  ตอกัน  ขอควรระวงัอีกประการหนึ่ง
ในเรื่องการเยี่ยมญาติก็คือ  การที่เจาพนักงานเรือนจําเบียดบังของเยี่ยมบางสวน ของผูตองขังไปเปน
ประโยชนสวนตัว  และการอนุญาตใหมีการเยี่ยมพิเศษในวันหยุดราชการโดยแลกเปลี่ยนกับเงินทอง
หรือผลประโยชนในทางมิชอบ  ผูบริหารเรือนจําจึงตองกวดขัน  ดูแลเอาใจใสเร่ืองนี้โดยใกลชิด  
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เนื่องจากจะกอใหเกิดความขุนเคืองใจและความไมเปนธรรม  อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ในการบริหารงานได 
   (5)  บุคคลภายนอกที่เขาศึกษาดูงานกิจการเรือนจํา  กรมราชทัณฑไดมอบอํานาจ
ใหผูบัญชาการเรือนจําอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาชมกิจการได  โดยเรือนจําจังหวัดและเรือนจําอําเภอ  
อนุญาตไดคร้ังละไมเกิน  5  คน  เรือนจําเขตไมเกิน  10  คน  และเรือนจํากลางไมเกิน  20  คน  หากมี
จํานวนเกินกวาที่กําหนดไวดังกลาวหรือผูเขาชมมีอายุต่ํากวา  21  ปบริบูรณหรือเปนหญิง  จะตองไดรับ
อนุญาตจากกรมราชทัณฑกอน  ซ่ึงกรมราชทัณฑไดมีคําส่ังมอบอํานาจใหผูบัญชาการเรือนจําและ
ผูอํานวยการทัณฑสถานดังกลาวเปนผูอนญุาตใหบุคคลภายนอกเขาชมกิจการได  (ไมรวมถึงการอนุญาต
ตามขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการสัมภาษณผูตองขังและการถายภาพ  ภาพยนตร  วดีทิศัน  ภายใน
เรือนจํา  พ.ศ. 2540) โดยผูไดรับอนุญาตใหเขาดูกิจการจะตองปฏิบัติตามขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ   
โดยเครงครัด  กลาวคอื 
    ก.  ตองแตงกายและมกีิริยาอันสุภาพ 
    ข.  ตองไมสงสิ่งของหรือเงินทองอยางใดใหแกหรือรับจากผูตองขัง 
    ค.  ตองไมสงอาณัติสัญญาณอยางใดๆ ใหแกผูตองขังเพื่อกระทําผิดวนิัย 
    ง.  ตองไมพูดจากับผูตองขัง  เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  
และถาไดรับอนุญาตใหพดูจากับผูตองขังไดตองปฏิบัติตามขอบังคับในเรื่องนั้น 
    จ.  ตองไมถายหรือเขียนภาพหรือแบบแปลนหรือแผนที่  ซ่ึงเกี่ยวดวยผูตองขัง
หรือเรือนจําเวนแตไดรับอนุญาตจากกรมราชทัณฑและไดแจงใหผูบัญชาการเรือนจําทราบกอนแลว 
    ฉ.  ตองเขาดแูตภายในอาณาเขตและกําหนดเวลาทีท่างเรือนจําไดกําหนดให
และหามนําสิ่งของตองหามเขาไปในเรือนจําโดยเด็ดขาด 

   (6)  บุคคลภายนอกที่มีกิจธุระเกี่ยวของกับเรือนจํา  ไดแก  ผูประมูลสงอาหาร
ผูตองขังผูที่จัดสงสินคาแกรานสงเคราะหผูตองขังในเรือนจํา  ผูที่จัดสงวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ
ในการฝกวิชาชีพผูตองขัง  ผูวาจางแรงงานผูตองขังทํางานของตนอยางใดอยางหนึ่งภายในเรือนจํา
และเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น  บุคคลเหลานี้จะเขาไปในเรือนจําไดก็ตอเมื่อจะตองไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่กอนและจะตองปฏิบัติตนเชนเดียวกับที่ไดกําหนดไวสําหรับผูเขาดูกิจการ
เรือนจําโดยอนุโลม  จึงควรที่ทางเรือนจําจะไดแจงแนวทางปฏิบัติมิใหมีการลักลอบนําส่ิงของ
ตองหามเขาไปภายในเรือนจํา  อันจะนําความเสื่อมเสียมาสูการบริหารงานเรือนจําได 
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   2.1.3  การเยี่ยมญาติและรูปแบบการเยี่ยมญาติของไทย 
                 การเยี่ยมญาติผูตองขัง กรมราชทัณฑไดดําเนินการและเติบโตมาควบคูกับงานควบคุม
ผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานทุกแหง  ซ่ึงเรือนจําใดจะใชรูปแบบและลักษณะการเยี่ยมญาติแบบใด 
ขึ้นอยูกับประเภทและคุณลักษณะ  ของผูตองขังที่ควบคุมของเรือนจํานั้นเปนประเด็นสําคัญ  ทั้งนี้
การดําเนินการยึดหลักความมีมนุษยธรรมและเมตตาธรรมเปนพื้นฐาน โดยทั้งนี้ตองสอดคลองกับ
นโยบายของกรมราชทัณฑและกระทรวงยุติธรรม ระบบของการเยี่ยมผูตองขังนั้น มีตั้งแตการเยี่ยมแบบ
มีส่ิงกีดขวางกั้นไปจนถึงการใหอิสระการอยูรวมกัน  โดยไมมีเจาหนาที่ควบคุม  ปจจุบันกรมราชทัณฑ
ไดจัดใหมีการเยี่ยมญาติผูตองขังมี 3 แบบ คือ 
  1)  การเยีย่มแบบผานสิ่งขวางกั้น หรือการเยี่ยมแบบปกติ  (Regular Visit) 
    การเยี่ยมแบบนี้เปนการเยี่ยมแบบปกติของเรือนจําโดยทั่วไป  และเปนรูปแบบ
การเยี่ยมญาติผูตองขังแบบดั้งเดิมที่จะจัดใหมีหองเยี่ยม  แตมีส่ิงขวางกั้นระหวางผูตองขังกับญาติ
ที่มาเยี่ยม  ส่ิงขวางกั้นดังกลาวอาจเปนลูกกรงทั้ง  2  ดานหางกัน  เวลาพูดตองตะโกนคุยกัน  ดังเชน
ที่ใชอยูในเรือนจําของไทยชวงกอนป 2537 หรือผานตาขายชั้นเดียว หรือผานกระจกโดยเจาะรูให
พูดถึงกันได  นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมโดยคุยคนละดาน  ของกระจกแลวพูดกันผานทางโทรศัพท 
ซ่ึงเจาหนาที่สามารถดักฟงได  การเยี่ยมโดยมีส่ิงขวางกั้นนี้ใชกับผูตองขังที่มีความจําเปนตองให
การควบคุมดูแลเรื่องความมั่นคงความปลอดภัย เพื่อปองกันการสงสิ่งของตองหามเขาเรือนจํา หรือ
การสงขอความที่ไมปลอดภัยตอเรือนจํา เนื่องจากในวันหนึ่งๆ จะมีญาติมาเยี่ยมผูตองขังเปนจํานวนมาก
การควบคุม ดูแลอาจไมทั่วถึง จึงจําเปนตองมีการจํากัดเสรีภาพในการเยี่ยม  (นัทธี จิตสวาง, 2540,  
หนา 89) 
     คุณสมบัติของผูตองขังที่จะไดรับการเยี่ยมเยียน หรือติดตอกับบุคคลภายนอก
แบบมีส่ิงขวางกั้น ตามขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ  ฉบับที่ 3  ออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 มาตรา 32 ดังนี้ 

               (1)  นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมใหโอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติสัปดาหละ  1  ครั้ง 
               (2)  นกัโทษเด็ดขาดชัน้ดมีาก ใหโอกาสรบัการเยี่ยมเยยีนของญาติ  2  สัปดาหตอ 

1  คร้ัง 
    (3)  นักโทษเด็ดขาดชั้นดี  ใหโอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติ  3  สัปดาหตอ  
1  คร้ัง 
       (4)  นักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง ใหโอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติ  4  สัปดาหตอ     
1  คร้ัง 
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   (5)  นักโทษเด็ดขาดชั้นเลว  ใหโอกาสรับการเยี่ยมเยยีนของญาติ  5  สัปดาหตอ 
1  คร้ัง 

              (6)  นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวมาก  ใหโอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติ  6  สัปดาหตอ 
1  คร้ัง 
   2)  การเยีย่มแบบถึงตัว  (Contact Visit)  หรือการพบญาติแบบใกลชิดตลอดทั้งป 
    กรมราชทัณฑไดจัดใหมีการเยี่ยมแบบถึงตัวในลักษณะของ  “วันพบญาติ”  โดย
จะจัดงานวันพบญาติปละ  2  ครั้ง  ๆละประมาณ  10  วัน โดยจดัในชวงเดือนสิงหาคม หรือวันแมแหงชาติ  
(12 สิงหาคม)  และในชวงเดือนธันวาคมหรือวันพอแหงชาติ  (5 ธันวาคม)  ของทุกปยกเวนชวงใดมี
ความวิกฤติดานความมั่นคงความปลอดภัย ตอการควบคุม ซ่ึงไมเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมตางๆ 
ในเรือนจํา  เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอการกอเหตุรายภายในเรือนจํา  และทณัฑสถาน  ซ่ึงอาจนํา
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการและประชาชน  วัตถุประสงคของงานใน 
“วันพบญาติ”  ก็เพื่อเปดโอกาสใหผูตองขังที่ประพฤติดี อยูในระเบียบวินัยของเรือนจําและทัณฑสถาน
ไดมีโอกาสไดรับการเยี่ยมอยางใกลชิดจากญาติภายในเรือนจําและทัณฑสถาน  ในลักษณะการเยี่ยม
แบบถึงตัว  ไมมส่ิีงกีดขวางการสนทนา  และมีโอกาสรับประทานอาหาร  รวมกันกับญาติ  รวมทั้ง
คลายความกังวลใจที่มีตอกัน ทั้งนี้เพื่อใหผูตองขังมีความรูสึกที่ดี มีกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองใหเปน
คนดีและเขากับสังคมทั่วไปไดภายหลังพนโทษ ซ่ึงสถานที่จัดงานวันพบญาติ กําหนดใหจัดสถานที่
เยี่ยมพบญาติภายในเรือนจําและทัณฑสถาน ซึ่งเรือนจําและทัณฑสถานพิจารณาแลวเห็นวา
มีความเหมาะสม ปลอดภัยและสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง รวมทั้งมีขอบเขตกั้น มิใหญาติเขาไปติดตอ
กับผูตองขังอื่นที่ไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยม โดยสภาพสถานที่จะตองจัดใหเหมาะสมกับการพูดคุย
สนทนา  และการรวมรับประทานรวมกันของญาติและผูตองขัง  มีความรมร่ืนและไมมีส่ิงกีดขวาง
การสนทนา  และญาติที่จะเขาเยี่ยมผูตองขังจะตองเกี่ยวดองเปนญาติกับผูตองขัง ดังนี้  ปู ยา ตา ยาย 
ลุง ปา นา อา บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และพี่นอง รวมทั้งญาติตามที่กลาวมาทั้งหมดของสามี 
หรือภรรยา ผูตองขังและเด็กอายุต่ํากวา 15 ป อนุญาตใหเขาเยี่ยมไดเฉพาะบุตร หรือบุตรบุตรธรรม
ของผูตองขังเทานั้น  
     คุณสมบัติของผูตองขังที่จะไดรับการเยีย่ม 
    (1)  ผูตองขังชาวไทย  ตองเปนผูตองขังชั้นกลางขึ้นไป  มีพฤติการณที่ไวใจได 
ไมเคยกระทําผิดหลักปฏิบัติในการเยี่ยมญาติในงานวันพบญาติคร้ังที่ผานมา  และมีคุณสมบัติดังนี้ 
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   ก.  ผูตองขังชั้นกลาง จะไดรับการเยี่ยม  1  คร้ังตลอดงานโดยมีเงื่อนไข  คือ  
ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาไมเกิน  10  ป  กระทําความผิดครั้งแรกคดีเดียว  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  
หรืออยูระหวางการพิจารณาลงโทษทางวินัย 
    ข.  ผูตองขังตั้งแตชั้นดีขึ้นไป จะไดรับการเยี่ยมไมเกิน 2 ครั้ง ตลอดงาน
วันพบญาติ  และจะตองไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย  หรืออยูระหวางถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
    ค.  เด็กและเยาวชนที่สถานพินิจฯ ฝากไวตองไมอยูระหวางการดําเนินการ
พิจารณา  หรือถูกลงโทษทางวินัย  และมีพฤติการณเปนที่ไวใจได ใหไดรับการเยี่ยม  1  คร้ัง 
    ง.  ผูตองขังกักกนัหรือผูตองกักขังใหไดรับการเยี่ยม  เชนเดียวกับผูตองขัง
ชั้นกลาง 

   (2)  ผูตองขังชาวตางประเทศ 
    ก.  คุณสมบัติเปนผูตองขังชาวตางประเทศทุกประเภท  ยกเวนที่มีกาํหนด 

โทษประหารชีวิต  และผูที่ถูกลงโทษทางวินัย  ทั้งนี้  ขอใหเรือนจําและทัณฑสถาน สงบัญชีรายช่ือ 
ผูตองขังที่จะทําผิดวินัย  ไปกรมราชทัณฑลวงหนา  2  สัปดาห  กอนวันพบญาติ 

    ข.  จํานวนครั้งในการเยี่ยมญาติผูตองขัง  ไดแก  บิดา  มารดา  สามี  หรือ
ภรรยา  พี่นองหรือบุตร  จะไดรับอนุญาตใหเยี่ยมไดไมเกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี ้ ตองเปนสามภีรรยาทีถู่กตอง
ตามกฎหมาย  หรือเปนไปตามที่ไดแจงไวในทะเบียนประวัติผูตองขัง  สําหรับตัวแทนครอบครัว 
หรืออาสาสมัคร เฉพาะกรณีผูตองขังที่ไมมีญาติมาเยี่ยมจะไดรับอนุญาตไดไมเกิน 1 ครั้ง  เจาหนาที่
สถานเอกอัคราชทตู  หรือกงสุล  ใหเยี่ยมไดตามความจําเปนและเหมาะสม  

    ค.  วิธีการขอเยี่ยมญาติผูตองขังที่ขอเยี่ยม ใหแจงความจํานงตอกรมราชทัณฑ 
โดยผานทางสถานเอกอัคราชทูต/สถานกงสุล  สําหรับผูตองขังที่ไมมีสถานเอกอัคราชทูต/กงสุล
ประจําประเทศไทย  ใหญาติแจงความจํานงขอเยี่ยมโดยตรงตอกรมราชทัณฑ  (สวนราชทัณฑ
ตางประเทศชั้น 7)  โดยมีสําเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงความเปนญาติ  ประกอบการ
พิจารณาดวย  ในการนี้  ใหแจงลวงหนากอนวันพบญาติอยางนอย3วัน 
              3)  การเยี่ยมแบบครอบครัว  (Family  Visit)  หรือการเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคูเปนวิธีการ
ปฏิบัติตอผูตองขังในระบบสากล เพื่อผูตองขังที่ประพฤติดี  และใกลพนโทษไดมีโอกาสใชชีวิตที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับสังคมภายนอก  มีการฝกวิชาชีพทางดานการเกษตร  มีการผอนคลายความเขมงวด
ในการควบคุม  การเยี่ยมแบบครอบครัวเปนการเปดโอกาสใหผูตองขังไดพบปะกับครอบครัว
อยางเปนอิสระ  เพื่อมุงใหผูตองขังมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัวตอไป  ดังนั้น  การเยี่ยมแบบนี้
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จึงเปดโอกาสใหคูสมรสของผูตองขังและบุตรไดมีโอกาสอยูใกลชิดกันแบบครอบครัว  ซ่ึงรวมทั้ง
การใหคูสามีภรรยา  ไดมีเพศสัมพันธกันแบบคูสมรส และใหบุตรไดอยูกับบิดามารดาเปนครอบครัว 
ทําใหบุตรไมรูสึกวาบิดาหรือมารดาถูกจองจําและเกิดเปนปมดอย  อยางไรก็ตาม  โดยเหตุที่การเยี่ยม
แบบนี้มีการเปดโอกาส ใหสามีหรือภรรยาไดอยูดวยกันเพียง 2 ตอ 2 ในหองขังหรือในบานเยี่ยมพิเศษ  
จึงมีการเรียกการเยี่ยมแบบนี้วา  การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคู  ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปเพราะมี
ความแตกตางกันในบางสวน 
    “การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคู”  เปนการเยี่ยมผูตองขังที่เปดโอกาส โดยอนุญาตใหภรรยา
หรือสามีและบุตรของผูตองขังเขาเยี่ยมแบบใกลชิดถึงตัวเปนกรณีพิเศษและเปดโอกาสใหมี
ความ สัมพันธทางเพศกับภรรยาหรือสามีไดภายในเรือนเยี่ยมที่ทางทัณฑสถานจัดให โดยภรรยา
หรือสามีที่เขาเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคู ตองเปนภรรยาหรือสามีที่ชอบดวยกฎหมาย และตองแจงความประสงค
ใหทัณฑสถานทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมทั้งนําเอกสาร  หลักฐานตาง  ๆตามที่ทัณฑสถาน
กําหนดไว เชน ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองการแพทยเกี่ยวกับการคุมกําเนิดเปนตนมาวันที่เขาเยี่ยม
ผูตองขัง ดวยขอจํากัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูตองขังในการเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคู  หรือการเยี่ยมแบบ
ครอบครัวตามที่กลาวมานี้  การเยี่ยมญาติเพื่อใชชีวิตคูจึงสามารถดําเนินการไดเฉพาะในทัณฑสถาน
เปดที่มีความพรอมเพียง 7 แหงเทานั้น  คือ  ทัณฑสถานเปดบานเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี ทัณฑสถาน
เปดหนองน้ําขุนจังหวัดนครสวรรค  ทัณฑสถานเปดหวยโปงจังหวัดระยอง  ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา
จังหวัดจันทบุรี ทัณฑสถานเปดโคกตาบันจังหวัดสุรินทร ทัณฑสถานเปดอรัญญิก  และทัณฑสถาน
เปดบานนาวงจังหวัดพัทลุง  (สถิติผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาทัณฑสถานเปดแนวใหม ตั้งแต 
ป พ.ศ. 2542-2546) ในปงบประมาณ 1 ตุลาคม  2546 – 31 กรกฎาคม 2547  สถิติผลการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาทัณฑสถานเปดแนวใหม  ไดมีทัณฑสถานเปดและเรือนจําชั่วคราว  เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นเปน  13  แหง ไดแก  ทัณฑสถานเปดเขาหมาก  เรือนจําชั่วคราวเขาคลอง  ทัณฑสถาน
เปดทุงเบญจา  ทัณฑสถานเปดบานเนินสูง  ทัณฑสถานเปดหวยโปง  เรือนจําชั่วคราวโคกมะตูม  
ทัณฑสถานเปดโคกตาบัน  ทัณฑสถานเปดหนองน้ําขุน  ทัณฑสถานเปดอรัญญิก  เรือนจําชั่วคราว
แคนอย  ทัณฑสถานเปดเขากลิ้ง  ทัณฑสถานเปดบานนาวง  และเรือนจําชั่วคราวโคกคํามวง 
อยางไรก็ตามเนื่องจากปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมผูตองขังขึ้นมาหลายรูปแบบ  ทําให
ความหมายของการเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคูในปจจุบันจึงอาจมีไดทั้งในความหมายอยางแคบและในความหมาย
อยางกวาง  ในความหมายอยางกวาง การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคูจะครอบคลุมถึง  
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   (1)  การเยี่ยมบาน (Home Furlough) ซ่ึงเปนการอนุญาตใหผูตองขังลากลับบาน  
ไปอยูรวมกับครอบครัว  (ซึ่งรวมถึงการใชชีวิตคูรวมกับภรรยา)  มีกําหนดระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1 
หรือ  2  วัน 

    (2)  การอนุญาตใหผูตองขังนําครอบครัวมาอยูดวย  โดยปกติ  จะเปนเรือนจํา
เกษตรกรรม  โดยจัดใหผูตองขังและครอบครัวมีบานเปนสัดสวน 
    (3)  การเยี่ยมที่เรือนจํา  เปนการเปดโอกาสใหครอบครัวมาเยี่ยมผูตองขังได
อยางใกลชิด  และใชชีวิตคูรวมกันในสถานที่ที่เรือนจําจัดไวใหเปนพิเศษ 
                     สําหรับในความหมาย การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคูจะหมายถึง การเยี่ยมในรูปแบบที่สาม 
คือการอนุญาตใหภรรยาของผูตองขงัมาเยี่ยมและใชชีวิตคูรวมกันในสถานที่ที่เรือนจําจัดไวใหเทานั้น  
โดยในนี้การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคู  จึงมีจุดสําคัญอยูที่การเปดโอกาสใหสามีภรรยาไดมีเพศสัมพันธกันได
ในขณะที่ฝายหนึ่งฝายใดยังเปนผูตองขัง (โดยปกติจะเปนการอนุญาตใหภรรยามาเยี่ยมสามทีีเ่ปนผูตองขงั) 
ดังนั้นการเยี่ยมเพื่อใชชวีิตคู จึงแตกตางจากการเยี่ยมอยางใกลชิดแบบอื่นๆ เชน การเยี่ยมแบบถึงตัว
ซ่ึงผูตองขังสามารถพบญาติไดอยางใกลชิดเปนเวลานานในสถานที่ๆไมมีลูกกรงกั้น โดยไมมีการควบคุม
อยางใกลชิด ผูตองขังสามารถพูดคุยและสามารถนั่งรับประทานอาหารรวมกันในบริเวณสนามของ
เรือนจําหรือที่ที่ทางเรือนจําจัดไวให  เชน  การจัดงานวันพบญาติของกรมราชทัณฑ  แตการเยี่ยมแบบนี้
มีขอจํากัดอยูที่ผูตองหาไมไดรับอนุญาตใหมีเพศสัมพันธกับภรรยาได  ดังนั้นจึงไมเรียกวาเปนการเยีย่ม
เพื่อใชชีวิตคู  สําหรับการเยี่ยมในลักษณะที่ใหผูตองขังลากลับบานนั้น จะเห็นไดวาผูตองขังมีโอกาส
ใชชีวิตคูรวมกับภรรยา ในความหมายอยางกวางจึงถือวาเปนการเยี่ยมแบบใชชีวิตคู  แตในความหมาย
อยางแคบถือวาการปฏิบัติเชนนี้เปนเรื่องการลามากกวาการเยี่ยม เหตุผลที่สนับสนุนการเยี่ยมแบบนี้
คือ 
                                 (1)  การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคูจะชวยเสริมความยั่งยืนของชีวิตสมรส  ทําใหครอบครัว
ไมแตกแยก  รวมทั้งยังเปนการเสริมความสัมพันธที่ดี ในครอบครัวของผูตองขัง  ซึ่งจะมีผลตอ
การกลับเขาสูสังคมของผูตองขัง เพราะครอบครัวเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการกระทําผิดซ้ํามาก 
                              (2)  เปนเครื่องมือของเรือนจําที่ใชปองกันการหลบหนีของผูตองขัง ที่มีครอบครัว
เพราะจะชวยลดความเปนหวงคิดถึงบานและคิดถึงครอบครัวลง  นอกจากนี้การที่ผูตองขังยังมี
ความผูกพันและติดตอกับครอบครวัอยูจะชวยยับยั้งชั่งใจในการคิดหลบหนีของผูตองขัง 
    (3)  เปนการลดความกดดันทางเพศของผูตองขัง  รวมทั้งลดภาระการปรับตัว
แบบรักรวมเพศในเรือนจําใหลดลง 
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                              (4)  เปนสิ่งจูงใจใหผูตองขังประพฤติตนดี  เพราะตางอยากไดสิทธิเชนวานี้ 
จึงตองอยูในระเบียบวินัยซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปกครองของเรือนจํา 
                             (5)  เปนการเตรียมการกลับสูสังคมของผูตองขังใหมีสภาพการดําเนินชีวิตแบบ
ปกติกอนปลดปลอย (นัทธี  จิตสวาง, 2542, หนา  92) 
 2.1.4  รูปแบบการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  ปจจุบันเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
มีรูปแบบในการเยี่ยมญาติอยู  2  รูปแบบดวยกันคือ  การเยี่ยมแบบปกติและการเยี่ยมแบบใกลชิด
ตลอดทั้งป 
  1)  การเยี่ยมแบบผานสิ่งขวางกั้นหรือการเยี่ยมแบบปกติ  (Regular  Visit)  เปน
การเยี่ยมไดตามปกติเยี่ยมไดสม่ําเสมอทุกวัน ยกเวนวันหยุดราชการ งดเยี่ยม  และงดฝากของสําหรับ
หองเยี่ยมญาติจะแบงออกเปน  2  สวนคือ  สวนของญาติ  และสวนของผูตองขังโดยมีลูกกรงเหล็ก
และกระจกปดกั้นไวสําหรับการพูดคุยกันระหวางญาติกับผูตองขังจะใชโทรศัพทและมีกระจกปด
กั้นทั้ง 2 ฝาย สวนดานของญาติที่มาเยี่ยมจะเปนหองมพีัดลมไวบริการ  และดานผูตองขังก็มีพัดลม
เชนกัน 
                     กําหนดวนัเยีย่มและเวลาเยีย่มญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทราดังนี ้
   จันทร- ศุกร  รอบที่ 1  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  
                                                     รอบที่ 2  เวลา  13.00 น. - 15.00 น. 
                   ขั้นตอนการเยี่ยมญาติมวีิธีการดําเนินงานดังนี ้
                        ขั้นที่  1  ญาติผูตองขังยื่นคําขอเยี่ยมญาต ิ
                                       ขั้นที่  2  รับบัตรประชาชน ตรวจสอบ จดชื่อที่อยูตามบตัร จดชื่อ
ผูตองขัง รับบัตรคิว รอเขาเยีย่ม สงรายชื่อผูตองขัง 
                                      ขั้นที่  3  ฝายควบคุมเรียกชื่อ จัดคิวผูตองขังออก 
                                      ขั้นที่  4  เย่ียมผูตองขัง 20 นาที 
  2)  การเยี่ยมแบบถึงตัว  (Contact  Visit)  หรือการพบญาติใกลชิดตลอดทั้งป    
เรือนจํากลางฉะเชิงเทราไดจัดใหมีการพบญาติตลอดทั้งป 2548 โดยกําหนดตั้งแตเดือนมกราคม-
ธันวาคม พ.ศ.2548  ซ่ึงมีการจัดใหพบญาติปละ 2 ครั้ง ซ่ึงมีคุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติ
ดังนี้ 
   (1)  คณุสมบตัิของผูตองขงัและหลกัเกณฑในการอนุญาตใหไดรับการเยีย่มพบญาติ
ใกลชิด คือ 
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   ก.  เปนนกัโทษเด็ดขาดชั้นกลาง  โทษตามคําพิพากษาจาํคุกไมเกนิ  10  ป 
ใหเยี่ยมพบญาติ  1  รอบ ตอคร้ัง  ยกเวนนกัโทษประหารชีวิต 
   ข.  นักโทษเด็ดขาดชั้นดี ชัน้ดีมากและชัน้เยีย่มใหพบญาติ  2  รอบ ตอคร้ัง 
   ค.  ตองไมเปนผูถูกลงโทษทางวินยัหรือระหวางสอบสวนทางวินัย 
   (2)  ญาติที่อนุญาตใหเขาเยีย่ม 
   เรือนจํากลางฉะเชิงเทราไดกําหนดคุณสมบัติญาติที่จะเขาเยี่ยมผูตองขัง ดังนี้ 
   ก.  ตองเปนพอ แม บุตร และภรรยาผูตองขังเทานั้น  (ไมเกิน  10  คน) 
   ข.  ภรรยาที่ไมจดทะเบียนสมรส  ใหนําเอกสารที่เช่ือไดวาเปนสามีภรรยา
หรือใบสูติบัตรของบุตรมาแสดง 
   ค.  ผูตองขังที่ไมมีพอ  แม  บุตร  และภรรยา  อาจจะพิจารณาใหญาติพี่นอง 
หรือผูอุปการะเขาเยี่ยมได  โดยนําเอกสารความเปนญาติ  เชน  สําเนาทะเบียนบาน  หรือทะเบียนสมรส
นํามาแสดงเปนรายๆ 
   (3)  ขั้นตอนการจองเยีย่ม 

         เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา ไดเปดใหญาติผูตองขัง มาจองการเยี่ยมผูตองขัง 
ดังนี้ 
   ก.  ญาติติดตอดวยตนเองที่ฝายทัณฑปฏิบัติเรือนจํากลางฉะเชิงเทราพรอม
เอกสารตามที่กําหนดตามขอ  2  แลวแตกรณี  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท 038-511- 013  
ตอ 104 
   ข.  ญาติที่อยูไกลไมสะดวกใหแจงความประสงคจองเยี่ยมทางไปรษณีย 
โดยระบุวันจะเขาเยี่ยมพบญาติ ชื่อ-นามสกุลผูตองขัง ช่ือท่ีอยูตามสาํเนาทะเบียนบานพรอมเอกสาร
ตามขอ  2  แลวแตกรณี  และเขียนชื่อและที่อยูที่สามารถติดตอได หรือเบอรโทรศัพท  สงฝายทัณฑปฏิบัติ
เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  ระบุมุมซองจองเยี่ยมพบญาติ  
   (4)  ขั้นตอนการมาขอเยี่ยม 
    เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา ไดกําหนดขั้นตอนการมาขอเยี่ยมผูตองขัง 
ไวดังตอไปนี้ 
   ก.  ญาติตองแตงกายตามสุภาพชนทัว่ไป ผูชายใหนุงกางเกงขายาว 
   ข.  ญาติที่จะเขาเยี่ยมจะตองมีชื่อตามใบจองไวทานัน้ 
   ค.  อาหารที่จะนํามารับประทานกับผูตองขังตองปรุงสุกสําเร็จแลวในปริมาณ
ที่ไมมากเกินไปและงายตอการตรวจคนของเจาหนาที่ 
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   ง.  ส่ิงของตองหามนําเขาภายในเรือนจําโดยเด็ดขาดมีดังนี้ 
                                              ก)  ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหย 
                     ข)  สุราและของเมาอยางอื่น 
                                              ค)  อุปกรณสําหรับเลนการพนัน 
                     ง)  เครื่องมืออันเปนอุปกรณในการหลบหน ี
                                              จ)  อุปกรณเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบดิ ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียม
อาวุธปน 
                                              ฉ)  น้ํามันเชื้อเพลิง 
                     ช)  ของเนาเสียหรือของมีพิษตอรางกาย 
                                  ซ)  สัตวมีชีวิต 
                         (5)  วิธีการปฏิบัติกอนเขาเยี่ยมผูตองขัง 
     เรือนจํากลางฉะเชิงเทราไดกําหนดวิธีการปฏิบัติกอนเขาเยี่ยมผูตองขัง ไว
ดังตอไปนี้ 
                                     ก.  ยื่นหลักฐานกอนเขาเยี่ยมใหเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน รอบเชาเวลา
ประมาณ  07.30  น. และรอบบายประมาณ 12.30  น. ณ บริเวณที่เขียนบัตรเยี่ยมญาติหนาเรือนจํา 
                                     ข.  ตรวจสอบหลักฐานตัวบุคคลที่จะเขาเยี่ยมบริเวณหนาหองรับฝากเงิน
ผูตองขัง 
                                     ค.  ตรวจคนสิ่งของที่จะนําเขาเรือนจําบริเวณหนาประตูของเรือนจํา 
                                     ง.  ตรวจคนตัวผูเขาเยี่ยมชาย-หญิง 
                                        จ.  ตรวจสอบเอกสาร-ตัวบุคคล กอนเขาเรือนจาํพรอมรับบัตรเขาเรือนจาํ
เฉพาะผูชาย  และจะตองตดิไวที่หนาอกดานซายตลอดเวลาที่อยูในเรือนจํา 
                                     ฉ.  พบผูตองขังบริเวณหอประชุมเพื่อรับประทานอาหารรวมกัน  โดยทาง
เรือนจําไดจัดบริการน้ําดื่มไวเพื่อจําหนาย 
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2.2  แนวคิดที่เกี่ยวของ 
  
 แนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพของการใหบริการ  มีผูศึกษาและนําเสนอไวมากมาย  เพราะ
คุณภาพการใหบริการเปนกลยุทธที่สําคัญในการแขงขันทางดานธุรกิจการใหบริการ  ผูศึกษา
ไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพของการใหบริการ  ดังตอไปนี้ 
 
 2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการบริการของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  เปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ  
กระทรวงยุติธรรม  ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการควบคุมผูตองขังในเขตอํานาจศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีภารกิจหลักคือการควบคุมผูตองขังใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลในขณะเดียวกันก็ได
ดําเนินการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหสามารถกลับออกไปดํารงชีวิตในสังคมได
อยางเปนปกติสุข  โดยใหการอบรมและฝกวิชาชีพ  และปฏิบัติตอผูตองขังตามหลักทัณฑวิทยา  
ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ และกระทรวงยุติธรรม 
 จากการที่ไดศึกษาแนวคิดตางๆ นั้น  จะสังเกตเห็นไดวา  แนวคิดสวนใหญเนนเปาหมาย
ที่จะใหผลการบริการถูกใจประชาชน  เนนความสําคัญของคนโดยใหคนมีอิสระที่จะทํางานบริการ
ไดอยางเต็มที่ และอยางเต็มใจ  จนเปนวัฒนธรรมขององคการของหนวยงานไมยึดติดกับกฎระเบยีบ
ขอบังคับมากเกินไป  งานการบริการเปนเรื่องที่คนจะกระทําการใหคน  ใจตองถึงใจ  ไมใชการทําไป
ตามกฎระเบียบที่วางไวเพื่อกําหนดวิธีใหบริการเทานั้น  การบริการของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
ควรใหความสําคัญในเรื่องของคนและจิตใจของผูใหบริการมากกวาจะใหความสําคัญในเรื่องของ
กฎระเบียบ  จึงมีความจําเปนตองทําใหสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน  มีความชัดเจนกับงาน
การใหบริการเสียกอน  โดยการสรางจติสํานึกรวมกันของผูใหบริการวา  ประชาชนหรือผูรับบริการ
เปนสวนหนึ่งที่ตองไดรับการดูแล  เอาใจใส  ใหบริการดวยความเต็มใจ  ตั้งใจทําใหเต็มที่  เพราะ
ผูรับบริการมีความคาดหวังกับการไดรับบริการที่ดี  แตคุณภาพของงานบริการนั้นจะวัดออกมาเปน
หนวยที่เปนมาตรฐานไดยาก  เนื่องจากแตละหนวยงานก็มีลักษณะการใหบริการที่แตกตางกัน  
ซ่ึงทําใหสรางความพึงพอใจไดไมเทากัน  
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวา  คุณภาพของการบริการไมเนนเพียงผลของการบริการ  แตเนน
ความนึกคิดภาพลักษณในอดีตและการสัมผัส  การรับรู  การไดรับการบริการในปจจุบัน  ส่ิงท่ี
เกี่ยวกับคุณภาพของคน  กิริยา  ทาทาง  ความรูความสามารถ  และความตั้งใจจริง  โอบออมเอื้ออาทร



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                                                                                                         

 

32

  

ในการใหบริการ  ดังนั้น  ผูบริหารของเรือนจํากลางฉะเชิงเทราจะตองระลึกตลอดเวลาวาขาราชการ
ผูใหบริการกับประชาชนนั้นตองไมมีจิตใจที่ประกอบดวย 3 Is  คือ 
  1)  Innocence  (ไรเดียงสา)  คือ  ไมรู  ไมเขาใจในงานการใหบริการ  ไมรูวัตถุประสงค
ของหนวยงาน  ไมมีทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงาน  ความไมรูนั้นอาจไมรูทั้งเรื่องคน  เรื่องงาน  
เร่ืองสถานที่  และไมรูซ้ึงหัวใจหลักของการใหบริการที่ตองมุงเนนผลถึงประชาชน 
  2)  Ignorance  (ละเลย)  คือ  ความไมใสใจ  ปลอยปละละเลย  มักงายของขาราชการ
ผูใหบริการทั้งๆ ที่รูวาไมถูกตอง  ไมเหมาะไมควรและจะกอใหเกิดปญหาตามมา  ขอนี้รวมทั้งการทํา
ในสิ่งที่ไมควรทํา  และการละเลยไมทําในสิ่งที่ควรทําดวย 
  3)  Intention  (จงใจกระทํา)  คือ  การทําโดยตั้งใจจงใจ  โดยมีความรูดีวาทําไมได
เปนความผิดพลาด  แตตั้งใจทําไปเพราะมีเจตนาอยางอื่นแอบแฝงอยูในการกระทํานั้น  ทั้งนี้เพื่อ
ผลประโยชนหรือ  ขมเหง  เมื่อมีโอกาสกลั่นแกลงและจงใจทําทั้งๆ  ที่รูวาทําแลวประชาชนจะเสียหาย 
   ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรจะมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสิทธิหนาที่ของ
ตนเกี่ยวกับการใหบริการของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ  จัดทําเอกสารแผนพับ  คูมือ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เผยแพรผูมาติดตอ  และประชาสัมพันธการปฏิบัติราชการตามระเบียบ  
อยางสม่ําเสมอ   
 
 2.2.2  แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
  1)  ความหมายของความพึงพอใจ 

   ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของ
ความพึงพอใจไดหลายความหมาย  ดังนี้ 
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, หนา  588)  ไดใหความหมายคําวา 
“พอใจ” หมายถึง สมใจ ชอบ  เหมาะ 
    วรูม (Vroom,1964, อางถึงใน จามจุรี จันทรรัตนา, 2543, หนา 5) กลาววา 
ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได  เพราะทั้งสองคํานี้ จะหมายถึง ผลที่ไดจาก
การที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น  ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น
และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง 
  แชพลิน (Chaplain,1968,  อางถึงใน นันทพร ดํารงพงศ, 2541, หนา  6-7) ไดให
คําจํากัดความคําวา “ความพึงพอใจ” ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานจิตวิทยาไววา 
เปนความรูสึกของผูมารับบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการใน
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สถานบริการนั้นๆ ความแตกตางที่เห็นไดชัดคือ  ความพึงพอใจในทัศนคติที่มีตอการใหบริการของ
บุคคล  องคกร (Attitude Object) เปนเปาหมาย แตแรงจูงใจนั้นมีจุดมุงหมาย (Goal) อยางไรก็ตาม
ทั้งสองเรื่องไมสามารถแยกจากกันไดอยางชัดเจน ดวยเหตุผลสองประการคือ 
    ประการแรก ความพึงพอใจที่ตอบสนองสิ่งที่ชอบ หรือไมชอบ ซ่ึงเปนผลให
ความพึงพอใจเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในการจูงใจใหใชบริการ 
    ประการที่สอง  การจูงใจอยูภายใตขอสมมติฐาน  ในเรื่องความพึงพอใจ  ซึ่ง
หมายความวา แตละคนจะถูกจูงใจใหมุงหาสิ่งที่ตนพึงพอใจ อันกอใหเกิดผลที่วา  ทฤษฏีการจูงใจ
นั้นอยางนอยตองพิจารณาเรื่องความพึงพอใจควบคูกันไปดวย 
    วอลเลซสไตน (Wallestein, 1971, อางถึงใน วาสนา  รอดชีวัน, 2546, หนา  9) 
กลาววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  หรือเปนความรูสึก
ขั้นสุดทาย  (End-state in Feeling) ที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
    เดวิส (Davis, 1951, อางถึงใน วิวฒัน  อยูประเสริฐ, 2546, หนา 8)  มีความเหน็วา 
พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย  คือ  ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือ
ความกระวนกระวายหรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกายเมื่อมนุษยสามารถขจัดส่ิงตางๆ ดังกลาว
ไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ 
    เมยนาด (Maynard, 1975, อางถึงใน จามจุรี  จันทรรัตนา, 2543, หนา 5) ไดศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ 
ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวก เปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลว 
จะทําใหเกิดความสุข ความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกในทางบวกอื่นๆ กลาวคือ
เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับและความสุขนี้สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวก
เพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน และความรูสึกนี้จะมีผลตอ
บุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอื่นๆ                                                                                 
      วอลแมน (Wolman, 1973,  อางถงึใน วาสนา  รอดชีวัน, 2546, หนา 6)  กลาววา
ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก (Feeling) มีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จความจุดมุงหมาย (Goals) 
ความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
    เฮอรเบิรต (Herbert, 1970, อางถึงใน เฉลา  การคา, 2540, หนา  4) ใหความเห็นวา
งานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สามารถพิจารณาไดจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) 
กับผลผลิต  (Output) ที่ไดรับออกมา โดยพิจารณาจากผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา แตถาเปนเรื่อง
การบริการสาธารณะก็ตองบวกดวยความพึงพอใจของผูรับบริการเขาไปดวย ซ่ึงอาจเขียนสูตรไดดังนี้ 
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  E   =   (O-I) + S 
 E   (Efficiency)  คือ   ประสิทธิภาพของงาน    
 O   (Output)  คือ   ผลผลิตที่ไดรับออกมา  
  I    (Input)  คือ  ปจจัยนําเขา  
  S   (Satisfaction)  คือ   ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 มุลไลน (Mullins, 1958, อางถึงใน วรรณี  มะหะหมัด, 2545, หนา  8) กลาวถึง  ความพึงพอใจวา
เปนผลมาจากองคประกอบสําคัญ  3  ดาน  คือ 

(1)  ความตองการหรือความคาดหวังของบคุคล 
(2)  แรงผลักดนัที่นําไปสูพฤติกรรมและการกระทํา 
(3)  เปาหมายที่ตองการบรรลุในเรื่องนั้นๆ  

เมื่อบรรลุเปาหมายแลว จะเกิดความพึงพอใจ ดังแผนภมูิ ภาพ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4  แสดงการเกิด “ความพึงพอใจ” ของบุคคล 
(ที่มา : วรรณี   มะหะหมัด, 2545,  หนา  8) 
 
 อมร  รักษาสัตย  (2522,  อางถึงใน  วิวัฒน  อยูประเสริฐ,  2546,  หนา  9) ใหความเห็นวา
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนมาตรการอยางหนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริการงานได  
เพราะการจัดบริการของรัฐไมใชสักแตวาทําใหเสร็จๆ ไป แตหมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจ
ของประชาชน 

ความตองการ 
หรือความคาดหวัง แรงผลักดนั 

(พฤติกรรม/การกระทํา) 

เปาหมาย 

ความพึงพอใจ 
(สะทอนกลับ) 
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    สาโรช  ไสยสมบัติ (2534, อางถึงใน จามจุรี  จันทรรัตนา, 2543, หนา 6)  ไดพูดถึง
ปจจัยที่สําคัญของความพึงพอใจไววา  ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง  ที่ชวยทําใหงาน
ประสบผลสําเร็จ   โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ  นอกจากนี้ผูบริการจะ
ดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจดวย  เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ ปจจัยที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้ก็คือ  จํานวนผูที่มาใชบริการ  เพื่อที่จะไดใชเปนแนวทางในการบริหาร
องคการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
    สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึงภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวก
ของบุคคล  อันเปนผลจากการเปรียบเทียบกับการรับรูส่ิงที่ไดรับจากการบริการ  ไมวาจะเปนการรับ
บริการ  หรือการใหบริการในระดับที่ตรงกันกับความคาดหวัง หรือมากกวาความคาดหวังเกี่ยวกับ
การบริการนั้นๆ ในทางตรงกันขาม  ความไมพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึก
ในทางลบ ที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ ที่ไดรับต่ํากวาความคาดหวังของผูรับบริการ
ที่เกี่ยวกับการบริการนั้นๆ  
  2)  ปจจยัที่เกีย่วของกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
    ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจนั้น  สามารถพิจารณาไดจากแนวความคิด
เกี่ยวกับหลักการของการใหบริการดังนี้ 
    มิลเลต (Millet, 1966, อางถึงใน  ชนะ  กลาชิงชัย, 2541, หนา  8) ไดใหรายละเอียด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ในการใหบริการ   (Satisfactory  Services) หรือความสามารถในการสราง
ความพึงพอใจ ในการใหกับผูรับบริการโดยการพิจารณาจากองคประกอบ 5  ดานดังนี้ คือ 
     (1)  การใหบริการอยางเสมอภาค  (Equitable  Services) หมายถึงความยุติธรรม
ในการบริหารงานของรัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน  ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย  ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ  
ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 
     (2)  การใหบริการอยางทันเวลา (Time Services) หมายถึง ในการบริการจะตอง
มองวาการใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา   ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมี
ประสิทธิผลเลย ถาไมมีการตรงตอเวลา ซ่ึงจะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน 
     (3)  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Services) หมายถึงการใหบริการสาธารณะ
ตองลักษณะมีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The  Right Quantity at 
the Geographical)  มิลเลต เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามี
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จํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ  และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก
ผูรับบริการ 
     (4) การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous  Services)  หมายถึง  การใหบริการ
สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของ
หนวยงานที่บริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 
     (5) การใหบริการอยางกาวหนา  (Progressive  Services)  หมายถึง  การใหบริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้น  โดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
     กุลธน  ธนาพงศธร (2530, หนา  303-304) กลาววา หลักการใหบริการที่สําคัญ
ไดแก 

   (1)  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ  กลาวคือ  
ประโยชน และบริการที่องคการจัดใหนั้น  จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญ  
หรือทั้งหมด  มิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
     (2)  หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ  การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอมิใชทําๆ หยุดๆ คามความพึงพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน 
     (3)  หลักความเสมอภาค  บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคน  
อยางเสมอหนา และเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจาก
กลุมคนอื่นๆ อยางเห็นไดชัด 
     (4)  หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวา
ผลที่จะไดรับ 
    (5)  หลักความสะดวก  บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะ
ที่ปฏิบัติไดงาย  สะดวก  สบาย  ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก  ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจ
ใหแกผูใหบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
    เวเบอร (Weber, 1996,  อางถึงใน ชนะ  กลาชิงชัย,  2541,  หนา  9)  ไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับการใหบริการวาการจะใหบริการที่มีประสิทธิภาพและประโยชนตอประชาชนมากที่สุด  
คือ  การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล  หรือเปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณ ไมมีความชอบ
พอสนใจใครเปนพิเศษ  ทุกคนไดรับการปฏิเสธเทาเทียมกันตามหลักเกณฑอยูในสภาพที่เหมือนกัน 
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    มณีวรรณ  ตัน้ไทย  (2533,  หนา  66-69)  ไดใหความหมายความพึงพอใจหลัง
การใหบริการวาเปนระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการในดานตางๆ ดังนี้คอื 

   (1)  ดานความสะดวกที่ไดรับ 
   (2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
   (3)  ดานคณุภาพของบริการที่ไดรับ 
    (4)  ดานระยะเวลาในการดาํเนินการ 
   (5)  ดานขอมลูที่ไดรับจากการบริการ 

    อําไพ  วิชัย (2546, หนา  17-18) กลาวถึงคุณลักษณะตางๆ ของการบริการนั้น
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการใหบริการในทุกองคกร โดยมีเกณฑในการพิจารณาถึง ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ซ่ึงวัดไดจากคณุลักษณะ 5 ดาน ดังนี ้

   (1)  ดานพนกังานและการตอนรับ 
   (2)  ดานความเสมอภาค 
   (3)  ดานความรวดเร็วในบริการ 
   (4)  ดานอาคารสถานที่ 
   (5)  ดานความสะดวกที่ไดรับ 

   สรุปไดวาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ประกอบดวยปจจัยตางๆ 
ดังนี้  ความพอเพียงของบริการที่มีอยู  คือ  ความพอเพียงระหวางบริการที่อยูกับความตองการของ
ผูรับบริการ  การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก  โดยคํานึงถึงสถานที่ตั้ง การเดินทาง  ความสะดวก
และสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก  แหลงบริการที่ผูรับบรกิารยอมรับวาใหความสะดวก
และมีส่ิงอํานวยความสะดวก  ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 
การยอมรับคุณภาพของการบริการ  ซ่ึงจะรวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย  ความสามารถ
ของผูใหบริการในการที่จะใหบริการ ตองเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับงานบริการนั้นๆ เปนอยางดี  และ
หลักความเสมอภาค  ตองใหบริการแกผูมาใชบริการทุกคน  อยางเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษ
แกบุคคล  หรือกลุมคนใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอื่นๆ อยางเห็นไดชัด 
  3)  วิธีการวดัความพึงพอใจตอการบริการ 
       สาโรช ไสยสมบัติ (2541, หนา  12) กลาววา  ความพึงพอใจตอการบริการจะเกิดขึ้น
ไดหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร ประกอบกับความรูสึกของ
ผูมารับบริการในมิติตางๆ  ของแตละบุคคล ดังนั้น ในการวัดความพึงพอใจตอบริการจะกระทําได
หลายวิธีดังตอไปนี้คือ 
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   (1)  การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอีกวิธีหนึ่ง 
โดยการขอรองหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรม
ที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกตามอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ ของ
พนักงานทีใ่หบริการ  เปนตน 

   (2)  การสัมภาษณ  เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการ  ซึ่งเปนวิธีที่ตองการอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ  ที่จะจูงใจ
ใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ
นับเปนวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง 

   (3)  การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการ โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรอรับการบริการ และหลังจาก
รับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถี่ของการมารับบริการ เปนตน 
มาตรวัดความพึงพอใจดวยวิธีนี้ จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง 

 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการวิจัยเร่ืองนี้ไดพบวา  มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 

2.3.1  ทฤษฎีการจูงใจในการทํางานของเฮิรซเบิรก   
  การจูงใจตามแนวคิดของเฮิรซเบิรก  หรือที่มีชื่อเรียกตางๆ กัน คือ Motivation-Maintenance  
Theory, Dual  Factor  Theory  หรือ  Motivation – Hygiene  Theory  (วิโรจน  ไพรีพินาศ, 2540,  
หนา 32)  เปนแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจผูปฏิบัติงานใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขอสมมุติฐานของแนวคิดนี้เชื่อวาคนหรือผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพไดนั้น 
ยอมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเพราะความพึงพอใจในงานจะชวยเพิม่ความสนใจในงาน
มากขึ้น  เพิ่มความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น  และเพิ่มผลงานในการผลิตใหสูงยิ่งขึ้น  
ในทางตรงกันขามหากเกิดความไมพึงพอใจในงานแลว  ยอมกอใหเกิดผลเสียตางๆ  เชน  ทําใหลด
ความสนใจในงาน  เกิดความทอถอยในการทํางานยิ่งขึ้น  ทําใหผลงานในการผลิตตกต่ําลง  เปนตน  
หนาที่ของผูบริหารก็คือจะตองรูวิธีที่จะทําใหผูปฏิบัติ งานเกิดความพึงพอใจที่สุด  อันจะมีผลตอ
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ผลิตผลที่สูงสุดดวย  ดังนั้น  แนวคิดของเฮิรซเบิรกจึงกลาวถึงองคประกอบที่จะชวยจูงใจใหคนปฏิบัตงิาน
ไดอยางเต็มใจ  ซ่ึงสรุปออกไดเปน  2  อยาง  คือ 
  1)  องคประกอบแหงความพอใจในงาน  เรียกวา  องคประกอบกระตุน  (Motivator  
Factors)  ซ่ึงไดแก 
    (1)  ความสําเร็จ  (Achievement) 

   (2)  การยอมรับนับถือ  (Recognition) 
   (3)  ลักษณะของงาน  (The  Work  Itself) 
   (4)  ความรับผิดชอบ  (Responsibility) 
   (5)  ความกาวหนา  (Advancement) 

  2)  องคประกอบที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน  เรียกวา  เปนองคประกอบ
ค้ําจุน  (Maintenance  Factors)  หรือองคประกอบสุขอนามัย  (Hygiene  Factors)  ซ่ึงไดแก 

   (1)  นโยบายและการบริหารงานขององคการ (Company  Policy  and  Adminstration) 
   (2)  วิธีการปกครองบังคับบัญชา  (Technical  Supervision) 
   (3)  เงินเดือน  (Salary) 
   (4)  การปกครองบังคับบัญชาสวนบุคคล  (Interpersonal  Supervision) 
   (5)  สภาวะการทํางาน  (Working  Conditions) 

 สําหรับองคประกอบที่เปนตัวกระตุนนั้น  สวนใหญจะเกี่ยวของกับเรื่องของงานที่ปฏิบัติ  
คนจะถูกจูงใจใหเพิ่มผลผลิตดวยปจจัยเหลานี้  แตอยางไรกต็าม  การขาดซึ่งปจจัยเหลานีก้ไ็มไดเปน
ส่ิงที่กอใหเกิดความไมพอใจกับพนักงานทํานองเดียวกันปจจัยสุขอนามัยไมใชเปนสิ่งจูงใจที่จะทํา
ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น  แตจะเปนขอกําหนดเบื้องตนที่จะปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทําอยูเทา
นั้นเอง  แมวาปจจัยดานนี้จะไมไดเปนสิ่งจูงใจคนงานภายในองคการ  แตถาหากวาไมมปีจจยัเหลานี้
แลว  ยอมจะกอใหเกิดความไมพอใจกับคนงานได  สําหรับปจจัยดานนี้ที่มีในองคการที่เปนทางการ
นั้นไดแกการลาปวย  การพักรอน  และโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน 
 ไมเออรส  (Myers,  อางถึงใน  วิโรจน  ไพรีพินาศ, 2540, 23)  ไดศึกษาทฤษฎีการจูงใจ
ของ  เฮิรซเบิรก  ใหกวางขวางออกไปอีก  เขามีความเชื่อวา  ความตองการทางดานการจูงใจจะ
ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง  กับปจจัยที่เกี่ยวของดานการบํารุงรักษา  ซ่ึงมี
ความสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 
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 1)  งานที่มีความทาทายกอใหเกิดความรูสึกที่เกี่ยวกับความสําเร็จของงาน  
เกิดความรับผิดชอบ  มีความรูสึกกาวหนา  ไดรับการยกยอง  และเกิดความเพลิดเพลินในงาน  
ส่ิงจูงใจพนักงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 2)  กฎในการทํางาน  แสงสวาง  เวลาหยุดพัก  สิทธิของความมีอาวุโส  คาจาง  
ผลประโยชนพิเศษและอื่นๆ  เปนตน  เปนตัวทําใหพนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางานได 
 3)  พนักงานจะเกิดความไมพอใจ  เมื่อโอกาสที่จะไดรับความรูสึกเกี่ยวกับ
ความ สําเร็จของงานถูกขจัดออกไป  ทําใหมีความรูสึกตอสภาพแวดลอมที่ไมดีจะเกิดขึ้น และหาขอ
ที่ผิดพลาด 
 4)  เมื่อปจจัยดานการจูงใจ  คือความกาวหนา  ความสําเร็จ  ความรับผิดชอบ  และ
การยกยองไมไดรับการตอบสนอง  ผูปฏิบัติงานจะแสวงหาการตอบสนองความพอใจจากปจจัย
ดานการบํารุงรักษา 
 5)  ความตองการดานการบํารุงรักษาจะลดลงหากความตองการดานการจูงใจไดรับ
การตอบสนองความพอใจแลว 
 แนวคิดของเฮิรซเบิรก  ไดนํามาใชทั้งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม และวงการรัฐบาล
อยางกวางขวาง  และใชเปนรากฐานของการจัดทําใหโครงการงานบุคคล  โครงการฝกอบรม
การพัฒนาการบริหารงานและในการสรรหาตัวบุคคล  นอกจากนี้ยังนํามาใชในการสํารวจขวัญ
ในการควบคุมคุณภาพในการบริการ  คาจางเงินเดือนและในการขยายงานอีกดวย  การนําเอา
แนวคิดนี้ไปใชกับการบริหารงานไดถูกตองจะกอใหกิจการงานบรรลุความสําเร็จเปนสวนใหญ 
 ทฤษฎีการจูงใจ  ก็เปนอีกทฤษฎีหนึ่งในสมัยนี้  ที่ผูบริหารจําเปนตองเรียนรูและฝกฝน
เพื่อใหเกิดทักษะ  อันจะเกิดผลดีกับหนวยงานเพราะเปนการที่พยายามจะชักจูงใจใหสมาชิกของ
องคการเกิดความพอใจที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  แรงจูงใจจะมี
ความสําคัญยิ่งขึ้นไปอีก  หากผูบริหารไดใชใหถูกวิธีและถูกกาลเทศะ 
 
 2.3.2  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 เฮิรซเบิรก (Heider,  1953,  อางถึงใน  วิโรจน  ไพรีพินาศ,  2540,  หนา  102)  ไดอธิบาย
ความสัมพันธระหวางบุคคลวาสามารถแสดงถึงสัมพันธระหวางบุคคล  อันมีผลตอการกระทําและ
ความคิดของบุคคล  ดังตอไปนี้คอื 
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  1)  ความเชื่อหรือคานิยมจะเปนตัวนําของพฤติกรรมบุคคลได 
  2)  ภาษาเปนสื่อของแนวความคิด  เปนสัญลักษณหรือส่ิงของสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล 
  3)  การวิเคราะหคําพูด  การวิเคราะหสถานการณ  และความเขาใจเกี่ยวเนื่องกับ
ส่ิงแวดลอม  ประสบการณ  ผลของการกระทํา  เหตุผล  ความสามารถ  ความพยายาม  อารมณหรือ
ความรูสึก  การคาดคะเนของบุคคล 
 สัมพันธภาพระหวางบุคคลอันมีผลตอความรูสึกนึกคิด  และการกระทําของบุคคล  ขึ้นอยูกับ
ปจจัยดังตอไปนี้  คือ 
  1)  ความเขาใจตอบุคคลอื่น  (Perceiving  the  other  person) 
  2) ความเขาใจของบุคคลอื่น  (The  other  person  on  perceiving) 
  3)  การวิเคราะหพฤติกรรมหรือการกระทาํในขณะที่มีสัมพันธภาพ  (The  native  
analysis  of  action) 
  4) การมีผลตอบแทนในขณะที่มีสัมพันธภาพ  (Disure and pressure)  คือ  มีความปรารถนา
และความพึงพอใจ 
  5)  ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอสัมพันธภาพ  (Environment  at  effect) 
  6)  อารมณ  ความรูสึก  หรือเจตคติ  (Sentimenta) 
  7)  ความคาดหวัง  หรือคานยิม  (Expect  and  Value) 
  8)  การขอรองหรือการบังคับที่มีผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล  (Request  and  
Command) 
  9)  การคํานึงถึงประโยชนและโทษ  (Benefit  and  Harm) 
             10)  การเกิดผลตอสวนรวม  (Reaction  to  the  other) 
 ทางจิตวิทยาเชื่อวา  พฤติกรรมของคนเรายอมมีเหตุจูงใจ  การแสดงออกของบุคคลยอม
เปนไปตามความตองการที่ผลักดันใหมีการกระทํา  การที่บุคคลทํางานในกลุมหรือองคการใด  
เขายอมมีความตองการพื้นฐาน  (Human  Need)  ที่ถูกสิ่งแวดลอมแปรสภาพออกมาเปนความตองการ
จากนอยไปหามาก  เมื่อมีความตองการเกิดขึ้นแลวไมไดรับการบําบัดเพียงพอ ความตองการเหลานั้น
ก็จะยังคงอยูและเปนแรงผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรมโนมไปในทางที่จะตองบําบัดความตองการ
เหลานั้นอยูเสมอ 
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 ดังนั้น  ความตองการจึงมีความเกี่ยวของกับภาวะทางอารมณ  ความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคล  ความตองการจึงทําใหเกิดความพึงพอใจ  และในความพึงพอใจนั้น  
มีตั้งแตความพึงพอใจในระดับต่ําสุด  ไปจนถึงความพึงพอใจสูงสุด  และเมื่อมนุษยเรามคีวามพงึพอใจ
ในระดับหนึ่งแลว  ก็มีความตองการความพึงพอใจ  ความตองการขั้นตอไปเรื่อยๆ  ซ่ึงแนวคิด
ทฤษฎีดังกลาวสามารถนําไปวิเคราะหถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใหบริการได 
 
 2.3.3  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  
 Maslow’s  hierarchy of needs  มาสโลว  (Maslow,  1976,  อางถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน  
และคนอื่นๆ,  2545  หนา  311 - 312) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นฐานของมนุษย ซ่ึง
กําหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ Abraham Maslow เปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย 
มาสโลวมองความตองการของมนุษยเปนลักษณะลําดับขั้นจากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด 
ดังตอไปนี้ 

1)  ความตองการของรางกาย  (Physiological  needs)  เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
เพื่อความอยูรอด เชน อาหาร น้ํา ความอบอุน ที่อยูอาศยั การนอน และการพักผอน มาสโลวไดกําหนด
ตําแหนงซึ่งความตองการเหลานี้ไดรับการตอบสนองไปยังระดับที่มีความจําเปนเพื่อใหชีวิตอยูรอด 
และความตองการอื่นจะกระตุนบุคคลตอไป 
  2)  ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย  (Security or Safety needs)  
ความตองการเหลานี้เปนความตองการที่จะอิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวตอการสูญเสียงาน     
ทรัพยสิน อาหาร หรือที่อยูอาศัย 
  3)  ความตองการการยอมรับ หรือความผูกพันธ หรือความตองการทางสังคม  
(Affiliation or Acceptance needs) เนื่องจากบุคคลอยูในสังคมจึงตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น 
  4)  ความตองการการยกยอง (Esteem needs) ตามทฤษฎีมาสโลวเมื่อบุคคลไดรับ
การตอบสนองความตองการการยอมรับแลว จะตองการ การยกยองจากตัวเอง และจากบุคคลอื่น 
ความตองการนี้เปนการพึงพอใจในอํานาจ  (Power)  ความภาคภูมิใจ  (Prestige)  สถานะ  (Status)  
และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - confidence)  
  5)  ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Need for self - actualization) มาสโลวคํานึงวา
ความตองการในระดับสูงสุดเปนความสามารถประสบความสําเร็จ เพื่อที่จะมีศักยภาพและบรรลุ
ความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด 
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ภาพ  5  แสดงลําดับขั้นของความตองการของมาสโลว (Maslow’ s hierarchy of needs)  
(ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ, 2545, หนา  311) 
 
 2.3.4  ทฤษฎีแถวคอย   
  Queuing  Theory  ปญหาแถวคอยจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเขารับบริการสูงกวาอัตราการให 
บริการ  ซ่ึงอาจสรุปไดวาแถวคอยเกิดจากความไมแนนอนของอัตราการเขารับบริการ  อัตราการให 
บริการ  หรือความชํานาญของผูใหบริการ  เวลาในการรับบริการ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2541, หนา  
241-246)  ดังภาพ 6 
 
 
 
 
 

ความตองการความสําเร็จในชีวิต 
(Need for self - actualization) 

ความตองการการยกยอง 
(Esteem needs) 

ความตองการความผูกพันธหรือการยอมรบั   
(ความตองการทางสังคม) 

(Affiliation or Acceptance needs) 

ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย 
(Security or Safety needs) 

ความตองการของรางกาย 
(Physiological needs) 
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ระบบแถวคอย 
 

                                      หนวยใหบริการ  
         แถวคอย 
 
ผูมารับบริการ                       ผูไดรับ  
             บริการแลว              
 
 
ภาพ 6  กระบวนการเกิดระบบแถวคอย 
(ที่มา : สุทธิมา  ชํานาญเวช, 2541, หนา  302-308) 
 

จากภาพ 6 แสดงถึงกระบวนการเกดิระบบแถวคอย  ซ่ึงประกอบดวยผูรับบริการในแถวคอย
และหนวยใหบริการ  ผูที่ไดรับบริการเสร็จแลวกจ็ะออกจากระบบไป 

 
 1)  ลักษณะของปญหาในระบบแถวคอย 

   ลักษณะของปญหาในระบบแถวคอยมี  3  ลักษณะ (กัลยา  วานิชยบัญชา,  2541,  
หนา  241-246) ไดแก 
    (1)  รูปแบบการเขารับบริการ  ซ่ึงแบงเปน 
    ก. ลักษณะการเขารับบริการเปนไปอยางไมแนนอน  ดังนั้นจะใช การแจง
ความนาจะเปนของจํานวนลูกคาที่เขารับบริการ  สวนมากจํานวนลูกคาที่เขามาในระบบจะมีการแจกแจง
ความนาจะเปนแบบปวซอง  และชวงหางระหวางการเขารับบริการจะมีการแจกแจง  แบบเอกซ
โพแนนเชียล  ดังนั้น  การเขามารับบริการจึงแสดงในรูปอัตราการเขารับบริการซึ่งเปนจํานวนลูกคา
เฉลี่ยที่เขามาในระบบแถวคอยในชวงหนึ่งๆ อยางไรก็ตามในบางระบบอัตราการเขารับบริการ
เปนไปอยางแนนอน  ซ่ึงชวงหางระหวางการเขารับบริการจะคงที่ 
    ข.  จํานวนลูกคาที่เขามาในระบบแถวคอยมีการเขามาในระบบครั้งละหนวย  
หรือคร้ังละหลายๆ หนวย 
    ค.  ขนาดของประชากรของผูรับบริการโดยจํานวนลูกคาหรือสงของที่จะเขามา
รับบริการจํานวนจํากัดและไมจํากัด 
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    (2)  รูปแบบการใหบริการ  เวลาที่ใชในการบริการตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นจะมาก       
หรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณงานที่ตองทํา  ความชํานาญของหนวยใหบริการ และจํานวนหนวยที่อยู
ในแถวคอย  นอกจากนี้ขนาดของแถวคอยจะขึ้นอยูกับลักษณะการจัดหนวยใหบริการและกฎเกณฑ
ในการใหบริการ 
    ก.  ลักษณะการจัดหนวยใหบริการ  มีดังนี ้
   ก)  กรณีที่มีแถวคอยอยูเพียง  1  แถว  และมีหนวยใหบริการ  1  หนวย  
(Single-Channel  and  Single-Phase  System) 
   ข)  กรณีที่มีแถวคอย  1  แถว  แตการใหบริการมีหลายขั้นตอน  (Single-
Channel  and  Multiphase  System) 
   ค)  กรณีที่มีแถวคอย  1  แถว  แตมีหนวยใหบริการหลายหนวยโดย
แตละหนวยทําหนาที่อยางเดียวกัน  (Multichannel  and   Single-Phase  System) 
  ง)  กรณีที่มีแถวคอย  1  แถว  แตการใหบริการหลายขั้นตอน โดยที่
แตละขั้นตอนมีหนวยใหบริการหลายหนวย (Multichannel  and  Multiphase  System) 
  จ)  กรณีที่มีแถวคอยหลายแถว  และมีหนวยใหบริการหลายหนวย 
   ฉ)  กรณีที่มีแถวคอยหลายแถว  การใหบริการมีหลายขั้นตอนโดย 
แตละขั้นตอนมีหนวยใหบริการหลายหนวย 
    ข.  กฎเกณฑในการใหบริการเปนวิธีการจัดการลูกคาในแถวคอย เพื่อ
รอรับบริการ  ไดแก 
   ก)  การใหบริการตามลําดับกอนหลัง  (First  In  First  Out : FIFO)  
เปนการใหบริการแกงานหรือลูกคาที่มากอน  คือ  ใหบริการเรียงลําดับตามเวลาที่เขารับบริการ  
ใครมากอนจะไดรับบริการกอน 
  ข)  การใหบริการลูกคาคนสุดทายกอน (First  In  Last  Out : FILO)  
เปนการใหบริการแบบไมเปนไปตามลําดบั 
  ค)  การใหบริการทีไ่มเปนไปตามลําดับกอนหลัง  (A  Priority  Discipline  
Queuing)  เปนการจัดลูกคาตามความสําคัญหรือ จัดงานตามความเรงดวน 
  ง)  การใหบริการอยางสุม  (Service  in  Random  Order) 
    ค.  ขีดความสามารถของระบบแถวคอย  หมายถึง  จํานวนลูกคาที่ระบบ
สามารถรับไดแบงเปน  2  กรณี  คือ 
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   ก)  แถวคอยทีส่ามารถรับลูกคาไดอยางจํากดั 
   ข)  แถวคอยทีส่ามารถรับลูกคาไดอยางไมจํากัด 

 2)  คาใชจายของระบบแถวคอย 
    สําหรับระบบแถวคอยจะมคีาใชจายที่เกี่ยวของ  2  ประเภท  (สุทธิมา  ชํานาญเวช, 

2541,  หนา  309-310)  คือ 
   (1)  คาใชจายในการใหบริการ (Service  Cost  :  CS)  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการจัดใหมีหนวยบริการ  1  หนวย  ไดแก  เงินเดือนคาจางพนักงาน คาใชจายในการจัดการจัด
ใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการ  เปนตน ทั้งนี้  จะคิดเปนจํานวนคาใชจายของหนวยบริการ  
1  หนวย  ตอ  1  หนวยเวลา  และคาใชจายนี้จะมากขึ้นถาจํานวนหนวยใหบริการมากขึ้น  ดังแสดง
ในภาพ 7  
 
คาใชจายในการบริการลูกคาตอ  1  คน 
 

                                                  CS         
 
 
 
 
                                                                              จํานวนผูใหบริการ 
 

ภาพ 7  แสดงความสัมพันธระหวางคาใชจายดานการใหบริการกับจํานวนผูใหบริการ 
(ที่มา : สุทธิมา  ชํานาญเวช, 2541, หนา  302-308) 
 
   (2)  คาใชจายในการรอคอย  (Waiting  Cost  :  CW)  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการที่หนวยบริการไมสามารถใหบริการลูกคาไดทันที  ทําใหลูกคาตองเสียเวลารอ  รวมทั้ง
คาใชจายที่เกิดจากการที่ลูกคาตองเสียเวลาอยูในระบบเพื่อรับบริการ ซ่ึงไดแก  คาจางเงินเดือน  
รายรับของลูกคา  หรือผลประโยชนที่ตองสูญเสียไปในระหวางที่เขามารับบริการในระบบแถวคอย  
ดังนั้นคาใชจายที่เกิดจากการรอคอยจะมากขึ้นถาจํานวนหนวยใหบริการมีจํานวนนอยดังแสดง
ในภาพ 8 
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เวลาเฉลี่ยในการรอคอย (ชั่วโมง) ตอลูกคา  3  คน 

 
             CW 
 
 
                                                     จํานวนผูใหบริการ 
ภาพ 8  แสดงความสัมพันธระหวางเวลาเฉลี่ยในการรอคอยกับจํานวนผูใหบริการ 
(ที่มา : สุทธิมา  ชํานาญเวช, 2541, หนา  302-308) 
 

  เมื่อพิจารณาคาใชจายทั้งสองประเภทมีความขัดแยงกัน  ถาตองการลด
คาใชจายประเภทหนึ่งจะทําใหคาใชจายอีกประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้น  นั่นคือ  ถาลดจํานวนหนวยใหบริการ
จะเปนการลดคาใชจายในการใหบริการลงได  แตเมื่อจํานวนหนวยใหบริการมีนอยลูกคาจึงตองรอนาน  
อันเปนการเพิ่มคาใชจายในดานการรอ  ในทางตรงกันขามถาตองการลดคาใชจายในดานการรอ
จะตองใหลูกคาไดรับบริการอยางรวดเร็ว  จําเปนตองมีหนวยบริการมากขึ้น  อันเปนการเพิ่มคาใชจาย
ในการใหบริการ  ดังนั้นเปาหมายคือ  ควรจัดใหมีผูใหบริการ หรือหนวยใหบริการกี่หนวย เพื่อทําให
คาใชจายรวมต่ําสุด 

 คาใชจายรวม  =  คาใชจายในการใหบริการ + คาใชจายในการรอคอย 
    TC  =  S.CS + L.CW 

ให CS    =  คาใชจายในการใหบริการหนึ่งหนวยในหนึ่งหนวยเวลา 
    CW  =  คาใชจายในการรอของลูกคาหนึ่งคนในหนึ่งหนวยเวลา 
    S     =  จํานวนหนวยของผูใหบริการ 
    L    =  จํานวนลูกคาโดยเฉลี่ยที่อยูในระบบแถวคอย 
    (3)  ตัวแบบแถวคอย  เปนตัวแบบที่มีประโยชนที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งมี
การ เขาแถวคอย  ตัวแบบนี้จะชวยใหกิจการที่ตองมีระบบแถวคอยตางๆ สามารถบริหาร แถวคอย
อยางมีประสิทธิภาพ (สุทธิมา  ชํานาญเวช, 2541, หนา  298) 

   ตัวแบบแถวคอยมีหลายตัวแบบแตกตางกันไปตามลักษณะขอมูลพื้นฐาน
ดานตางๆ ของระบบ  ไดแก (สุทธิมา  ชํานาญเวช, 2541, หนา  302-303) 
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   ก.  รูปแบบของระบบ 
   ข.  จํานวนหนวยใหบริการ  มีจํานวน  1,2,3,...  หรือ  n  หนวย 
   ค.  ระเบียบการใหบริการเปนแบบมากอนไดรับบริการกอน  มาหลังไดรับ 

บริการหลัง  ฯลฯ 
   ง.  จํานวนประชากรจํากดัหรือไมจํากดั 
   จ.  ความยาวของแถวคอยจาํกัดหรือไมจํากัด 
   ฉ.  การแจกแจงของอัตราการมารับบริการเปนแบบปวซอง  แบบเอกซ-

โพแนนเชยีล  หรือ  แบบปกติ  ฯลฯ 
   ช.  การแจกแจงของอัตราการใหบริการเปนแบบปวซอง  แบบเอกซ-

โพแนนเชยีล  หรือ  แบบปกติ  ฯลฯ 
   ดังนั้น  เพื่อใหเกิดความเขาใจงายและตรงกัน  เคนดอล  (Kendall)  (สุทธิมา  

ชํานาญเวช, 2541, หนา  303)  นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษจึงไดออกแบบการแสดงลักษณะของ
ตัวแบบแถวคอย  เรียกวา  เคนดอลโนเคชัน (Kendallnotation)  ดงัตอไปนี้ 
    A / B / S 
   โดยที ่ A = การแจกแจงของอัตราการมารับบริการ 
    B = การแจกแจงของอัตราการใหบริการ 
    S = จํานวนหนวยของผูใหบริการ 
   การแจกแจงของอัตราการมารับบริการและการใหบริการใชสัญลักษณดังนี้ 
    M = แบบปวซอง 
    D = แบบคงที่ 
    G = อัตราการใหบริการมีการแจกแจงแบบทั่วไป 
    GI = อัตราการมารับบริการมีการแจกแจงแบบทั่วไป 

จะเห็นไดวาเคนดอลเนนเฉพาะลักษณะ  3  ประการของระบบ  คือ  การแจกแจงของ
อัตราการมารับบริการ  อัตราการใหบริการ  และจํานวนหนวยที่ใหบริการเทานั้น  เนื่องจากระบบ
แถวคอยสวนมากจะมีจํานวนประชากรไมจํากัด  มีความยาวของแถวคอยไมจํากัด  และมีระเบียบ
การใหบริการแบบมากอนไดรับบริการกอน  เคนดอลจึงไมระบุลักษณะดังกลาวลงในตัวแบบ 

การศึกษาวิจยัในครั้งนี้เกีย่วของกับระบบแถวคอยซึ่งมีลักษณะดังนี ้
 1)  มีจํานวนประชากรไมจํากัด 
 2)  อัตราการมารับบริการเปนแบบสุม  มีการแจกแจงแบบปวซอง 
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 3)  เวลาในการใหบริการเปนแบบสุม  มีการแจกแจงแบบแบบเอกซโพแนนเชียล 
(อัตราการใหบริการเปนแบบสุม  มีการแจกแจงแบบปวซอง) 

 4)  ลูกคาที่มากอนจะไดรับบริการกอน 
 5)  จํานวนลูกคาในแถวคอยมีไดไมจํากัด 
6)  มีหนวยใหบริการมากกวา  1  หนวย  และมีขั้นตอนการบริการขั้นตอนเดียว 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การ พัฒนาคุณภาพบริการ การเยี่ยมญาติของ
ผูตองขัง เรือนจํากลางฉะเชิงเทราผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัย  ที่มีผูศึกษาไว  ดังจะไดนําเสนอ
ตอไปนี้ 
 สุนันทา  เอมะอมร  (2533, หนา 102)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูรับความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย  ผลการศึกษาพบวา  ปญหาและอุปสรรคตอการขอรับบริการสรุปไดตามลําดับความสําคัญ
กอนหลังของปญหาที่พบ  คือ  ปญหาดานคุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ  ปญหาดานสถานที่  
ปญหาจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอ  ปญหาการขาดงบประมาณ   ปญหาการขาดวัสดุอุปกรณ
ในการปฏิบัติงาน  ปญหาการประชาสัมพันธ  ปญหา  กฎ  ระเบียบ  หรือข้ันตอนการใหความชวยเหลือ  
ปญหาดานการประสานงานระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ   
 เรืองบุญ  สิริธรังศรี  (2535,  หนา  62)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของผูรับบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน  อําเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา  
ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมทุกดานในระดับมาก  กลาวคือ  ความพึงพอใจตอความเสมอภาค  
ความรวดเร็ว  เจาหนาที่ผูใหบริการ  วิธีการบริการ  และความสะดวก  อุปกรณเครื่องใชมีประสิทธิภาพด ี 
วิธีการประชาสัมพันธเหมาะสม  บริเวณที่บริการกวางขวาง  การเปรียบเทียบปรับเปนไปตามระเบียบ
และยุติธรรม  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  รวดเร็ว  เจาหนาที่ทํางานตรงเวลาและมีกิริยาที่สุภาพ  
และจัดบุคคลเขารับบริการโดยลําดับกอน – หลัง 
 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (2536,  หนา  42)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง  การพฒันา
ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนระดับอําเภอ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  ปญหาอุปสรรค
ในการใหบริการประชาชนในระดับอําเภอ  ศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ในการให  
บริการประชาชนรวมทั้งเพื่อใชผลการศึกษาเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบใหบริการประชาชน
ในระดับอําเภอ  ทําการเก็บขอมูลจากที่วาการอําเภอ  จํานวน  40  แหงทั่วประเทศ  พบวาการใหบริการ
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ประชาชนมีลักษณะเปนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด  การใหบริการ
ประชาชนของขาราชการฝายปกครอง  จึงควรยืดหยุนใหเหมาะสมตามสถานการณ  และควรอธบิาย
กฎหมายและระเบียบขอบังคับใหแกประชาชนผูมารับบริการเกิดความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอ
ทางราชการ  การใหบริการประชาชนมีปริมาณงานมาก  ทําใหการบริการไมทันกับความตองการ
ของประชาชน  จึงไดมีขอเสนอแนะใหกรมการปกครองควรเพิ่มอัตรากําลัง  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ขาราชการฝายปกครองยังคงมีความจําเปนตองออกไปใหบริการแกประชาชนนอกสํานักงานใน
พื้นที่หางไกล  การบริการประชาชนของขาราชการสวนใหญมีลักษณะเปนกันเองกับประชาชน  
อยางไรก็ดีควรมีเจาหนาที่ใหบริการติดตอสอบถามประจําอยู  ณ  ที่วาการอําเภอในเวลาราชการ  
หรืออาจใหกํานันผูใหญบานผลัดเปลี่ยนกันมาใหบริการ  แนะนํา  ผูมาติดตองาน  ณ  ที่วาการอําเภอ 
 อรรฆพล  พิทักษวงศ  (2536, หนา  41)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องปญหาในการปฏิบัติงานของ
ปลัดอําเภอประจําตําบลตามโครงการปรับปรุงการจัดระบบการบริการและการบริการระดับตําบล  
หมูบาน  พบวาในการใหบริการประชาชนตามโครงการมีปญหาเกิดขึ้นหลายดาน  เชน  ดานขาราชการ
ผูปฏิบัติงาน  ดานประชาชนขาดความเขาใจในขอราชการ  และดานงบประมาณ  ทําใหการใหบริการ
ประชาชนไมเปนไปตามนโยบายของโครงการ 
 ผดุง  ตระกูลดิษฐ  และคนอื่นๆ  (2536, หนา  33)  ไดศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการประชาชนของขาราชการ  กรมการปกครอง  ผลการศึกษา  พบวาประชาชนเห็นวา
ขาราชการฝายทะเบียนราษฎร  ฝายทะเบียนทั่วไป  และบัตรประจําตัวประชาชน  ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบอยางเครงครัด  มีงานมาก  ทําใหบริการไมทันเพราะมีเจาหนาที่ใหบริการนอย
ไมพอกับความตองการและมักไมคอยออกทองที่ใหบริการนอกสํานักงาน  ซึ่งมีขอเสนอแนะวา  
ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดนั้นควรมีการยืดหยุนใหเหมาะสมกับสถานการณ 
หากตองปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย  ขอบังคับโดยไมสามารถยืดหยุนไดควรอธิบายใหประชาชน
ผูมารับบริการเกิดความรู  ความเขาใจ  และกลับไปดวยความพึงใจ  และควรใหกรมการปกครอง
เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานใหมากขึ้นเพื่อสามารถรองรับปริมาณงานที่มีมากใหทันตอ
ความตองการของประชาชนผูมารับบริการ  และนอกจากนี้นายอําเภอควรกําชับใหปลัดอําเภอและ
เจาหนาที่ออกไปใหบริการในลักษณะที่สามารถทําไดในพื้นที่ตําบล  หมูบานที่มีหลัดอําเภอผูนั้น
รับผิดชอบ  และใหมีเจาหนาที่ใหบริการติดตอสอบถามประจําอยูที่หนาที่วาการอําเภอตลอดเวลา
ราชการ  เพื่อแนะนําผูมาติดตอ 
 วุฒิศักดิ์  สิงหเดโช  (2538, หนา 65) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชน
ตอประสิทธิภาพในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของ
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ประชาชนประกอบดวยปจจัย  2 ดาน  คือ  ปจจัยดานภูมิทัศน  และปจจัยดานการใหบริการ  กลาวคือ  
ระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  สวนระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนจําแนกเปนรายขอ  ทั้งดานสภาพภูมิทัศน  และดานการใหบริการอยูในระดับต่ํา 
 นิพนธ  สาธิตสมิตพงษ  (2540, หนา  65)  ไดศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบ
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน  ณ  ที่วาการอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน  โดยมีเกณฑชี้วัดถึงผลสําเร็จของ
การพัฒนาระบบบริการ  คือ  การเปรียบเทียบกอนและหลังการพัฒนาระบบบริการ  ดานความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการรับบริการ  ความคิดเห็นของผูใหบริการตอการปฏิบัติงาน  และระยะเวลาของ
การใหบริการโดยคาดหวังวาระบบบริการที่ไดรับการพัฒนาขึ้นนี้จะเปนระบบทีส่ามารถลดความลาชา
ของการบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนลงได  และกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ และ
ผูใหบริการ  ผลการศึกษาพบวา หลังจากการพัฒนาระบบแลวผูใหบริการงานบัตรประจาํตัวประชาชน
มีความรูเกี่ยวกับการใหบริการ  เขาใจวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานไดดีขึ้น   
 ไพฑูรย  โตะบุรินทร (2545,  หนา  107 - 117) ทําการศึกษาความคาดหวังของผูใชบริการ
ตอคุณภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีจุดมุงหมายดังนี้  เพื่อทราบความคาดหวังของ
ผูใชบริการตอคุณภาพดานบริการ  และเพื่อสํารวจขอเสนอแนะของลูกคาตอการใหบริการของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  จังหวัดชัยภูมิ  ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวา โดย
ภาพรวมของผูรับบริการงานดานสินเชื่อ   ดานการเงิน  ดานธุรกิจเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.จํากัด   ดานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงศึกษาปจจัยดานงานบริการและ
อํานวยความสะดวก ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานอาคารสถานที่และอุปกรณ   พบวาผูใชบริการ
งานของ ธ.ก.ส. ไดรับบริการในปจจุบันอยูโดยภาพรวมอยูในระดับดี และผูใชบริการคาดหวังวา
การใหบริการของ   ธ.ก.ส. ในอนาคต โดยภาพรวมอยูในระดับดีที่สุด ที่ตองการให ธ.ก.ส. บริการ
ทุกๆ ดาน ในอนาคต  เนื่องจากลูกคาไดใหขอเสนอแนะ  สําคัญที่สุด  มีความสอดคลองกันทั้งใน
ดานการบริการสินเชื่อ  การบริการดานการเงิน  การบริการดานธุรกิจเกษตรและสหกรณการเกษตร
เพื่อการตลาดของลูกคารวมทั้งดานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ก็คือควรบริการลูกคา  ดวยความมี
น้ําใจและรวดเร็วกวาเดิม ใหบริการอยางรวดเร็วเปนกันเอง  ยิ้มแยมแจมใส  พูดจาสุภาพไพเราะ จัด
เกาอี้รองรับลูกคาใหเพียงพอ ธ.ก.ส. จังหวัดชัยภูมิ จึงควรกําหนดเปนนโยบายดานการตอนรับ โดย
ถือวาเปนงานเรงดวนที่สุด และนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอลูกคา 
และภาพลักษณที่ดีตอธนาคารในโอกาสตอไป 
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 อําไพ  วิชัย (2546, หนา  43 – 48)  ทําการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการ
รับชําระเงินของการสื่อสารแหงประเทศไทย  ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานบริการโทรคมนาคมสาขา
พัทยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของลูกคาตอการใหบริการรับชําระเงิน   ของสํานักงานบริการโทรคมนาคมสาขา พัทยา การจัดเก็บ
ขอมูลทําโดยใชแบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และผลของการศึกษาพบวา   ลูกคา
มีความพึงพอใจตอการใหบริการรับชําระเงิน ของสํานักงานบริการโทรคมนาคมสาขาพัทยา โดยรวม
และในแตละดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ดานความเสมอภาค 
ดานพนักงานและการตอนรับ ดานอาคารสถานที่ดานความรวดเร็วในการใหบริการ และดานความสะดวก
ที่ไดรับ เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการรับชําระเงินที่มาใชบริการ
ในชวงเวลาที่แตกตางกันและมีประสบการณในการมาใชบริการที่ตางกัน พบวา ลูกคาที่มาใชบริการ
ในชวงเวลาและประสบการณที่ตางกัน  มีความพึงพอใจในระดับไมแตกตางกัน  และเมื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีระดับการศึกษาตางกันตอการใหบริการรับชําระเงิน พบวาลูกคาที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในระดับที่แตกตางกัน 

สุกฤษณ  ตั้งคงนุช (2547, หนา  75 - 78) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา
ตอการใหบริการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด  (มหาชน)  สาขาบางเขน โดยมีวัตถุประสงค  
1)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการ ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาบางเขน  2)  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน  ประชากรที่ใชในการศึกษาลูกคาที่มาใชบริการ
ของธนาคาร จํานวน 294 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบ ไดแก T-test  และ F-test  ซ่ึงผลการศึกษา  
พบวา  ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา  ทั้ง 4  ดาน ไดแก  1)  ดานระบบการใหบริการ  2)  ดานกระบวนการใหบริการ  
3)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ  4)  ดานสถานที่ใหบริการ  ลูกคามีความพึงพอใจตอการบริการ
ทุกดาน อยูในระดับปานกลาง  ดานปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน พบวา เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได 
ระยะเวลาการเปนลูกคา ประเภทของการใชบริการ และเหตุผลที่ใชบริการไมมีผลตอความพึงพอใจ
ของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน สวนอาชีพ
และการใชบริการของธนาคารอื่นมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน  มีขอเสนอแนะวา  ดานระบบการใหบริการ  ควรเพิ่ม
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ตูอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เครื่อง ATM  และเครื่อง Update สมุด เพื่อใหเพียงพอ
ตอการบริการลูกคา  ในดานระบบสินเชื่อควรมีการปรับปรุงดานระยะเวลา  เพื่อทราบผลการอนุมัติ 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว  ดานกระบวนการใหบริการ  ควรมีการแจงขาวสารขอมูลใหลูกคา
ทราบเปนระยะ  เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการใหบริการ  ควรลดขั้นตอนการใหบริการโดยเพิ่ม
ชองทางดวนในชวงเวลาเรงดวน (One Stop Service)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ควรเพิ่มจํานวน
เจาหนาที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาเรงดวน เพื่อการใหบริการอยางเพียงพอทั่วถึงและรวดเร็ว  ควรมี
เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธคอยใหคําแนะนําปรึกษา กรณีลูกคาไมเขาใจขั้นตอนการใชบริการ 
เชน การกรอกรายการฝาก-ถอน การโอน หรือการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส  ดานสถานที่ใหบริการ  
ควรเพิ่มบริเวณที่จอดรถใหกับลูกคา เชน ไมใหพนักงานนํารถสวนตัวจอดในที่จอดรถลูกคา  ควรจัด
สํานักงานใหงายและสะดวกตอการมาติดตอ เชน มีปายบอกขั้นตอนการขอรับในเรื่องตางๆ หรือมี
เจาหนาที่คอยแนะนํา  จัดสถานที่ใหเหมาะสม  เชน  หองน้ํา  ที่รับรองเพื่อรองรับลูกคาผูรับบริการ  
เปนตน  
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา  ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ที่เกี่ยวกับการบริการอยางมีคุณภาพนั้น  สวนใหญขึ้นอยูกับปจจัยที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูใชบริการ  ประกอบไปดวยปจจัยในดานตางๆ ไดแก   
  1)  เจาหนาที่ผูใหบริการตองดําเนินการเกี่ยวกับการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่  เชน  การฝกอบรมปลูกจิตสํานึกในการใหบริการ  เพื่อปรับทัศนคติ
ในการใหบริการ  ซ่ึงเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ  หรือทักษะในงานที่ตองรับผิดชอบ  
การกลอมเกลากิริยามารยาท  ใหมีความสุภาพ  ออนนอม  ออนโยน  เอื้ออาทร  ในขณะเดียวกัน
ก็ตองตื่นตัวพรอมที่จะใหบริการอยางจริงใจ และรวดเร็ว  ตลอดจนการดูแลเรื่องการแตงกายให
ถูกระเบียบ  สะอาด  เรียบรอย  สรางความประทับใจใหกับประชาชนตั้งแตแรกเห็น 

 2)  ดานอาคารสถานที่  ปรับปรุงอาคารสถนที่หองรอเยี่ยมญาติจัดใหมีพื้นทีกวาง
เพียงพอตอการรอสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง ไมมีความรูสึกแตกตาง มีส่ิงอํานวยความสะดวก
เชน น้ําดื่ม พัดลม หนังสือพิมพ นิตยสาร โตะกรอกแบบฟอรมและเกาอี้นั่งรอ จดัใหสะอาดสวยงาม
เปนระเบียบภายนอกอาคารจัดสรางรมเงาเพิ่มเติม ปรับภูมิทัศนใหมีความรมร่ืนสวยงาม 

               3)  ดานการประชาสัมพันธ การบริการเผยแพรขอมูลผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อ
ส่ิงพิมพ เกี่ยวกับกฎระเบียบเรือนจํากลางฉะเชิงเทราที่ควรทราบ ขั้นตอนการเยี่ยมญาติ จัดทําแผนผัง
ขั้นตอนการเยี่ยมญาติไวทั้งในและนอกอาคาร และเอกสารหลักฐานที่ตองเตรียมใหพรอมกอนยื่นคําขอ 
วัน เวลา ที่สามารถเยี่ยมได เสียงตามสายในการประชาสัมพันธใหชัดเจนนุมนวลไพเราะ 
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            4) ดานความรวดเร็วในการใหบริการ จัดระบบการใหบริการเปนขั้นตอนที่ชัดเจน 
มีผูใหบริการคอยประชาสัมพันธอยูดานนอกกอนการยื่นคําขอ การพบผูตองขังเปนไปตามขั้นตอน
ตามลําดับกอนหลัง มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกอนยื่นคําขอ ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน 


