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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรคและการรับบริการ
ของญาติผูตองขังในการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการดานเจาหนาที่  
อาคารสถานที่  การประชาสัมพันธ  และความรวดเร็วในการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ  
การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยประกอบดวย  ผูรับบริการที่มาใชบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลาง
ฉะเชิงเทรา  เก็บขอมูลครั้งที่  1  ในระหวางวันที่ 1 – 31  มีนาคม  2549  เก็บขอมูลคร้ังที่  2  ในระหวาง
วันที่  1 – 31  ธันวาคม  2549  จํานวนประชากร 3,473  คน  โดยการคํานวณหาจากจํานวนผูที่มาใชบริการ  
ตั้งแต  เดือนมกราคม  2548  ถึง  เดือนธันวาคม  2548  สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจะทํา
การสุมแบบโควตา  โดยไดกําหนดตัวอยางตามการคํานวณคาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ ยามาเน 
(Yamane, 1973,  p. 85;  อางถึงใน  ศิริลักษณ  คงสัตยกุล,  2546,  หนา  42)  ไดจํานวนตัวอยางเทากับ  
358  คน  เพื่อปองกันความไมสมบูรณของขอมูล   ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางเพิ่มอีก  42  คน  ดังนั้นจึงใช
กลุมตัวอยางในการดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จํานวน  400  ตัวอยาง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน  2  ประเภทคือ  1)  แบบสอบถามผูมาใชบริการเยี่ยมญาติ
ของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา ซ่ึงแบงเปน 3  ตอน  ไดแก  ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ  ที่ไดรับบริการในปจจุบัน  3  ดาน คือ  ดานกระบวนการ
และขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่/บุคลากร  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ปญหา  อุปสรรค  
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพฒันา
คุณภาพการบริการเยี่ยมญาติ 2) การจัดประชุมกลุมยอยเจาหนาที่ฝายสวัสดิการ  งานเยี่ยมญาติ  เพื่อ
คนหาปญหา  สาเหตุของปญหา  และแนวทางแกไขในการพัฒนาคุณภาพบริการ 
 การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลจากเอกสาร  และขอมูลทุติยภูมิ  ใชการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลดานคุณภาพที่ไดรับบริการในปจจุบัน  ใชการวิเคราะห  คารอยละ  
จากนั้นนําผลที่ไดทั้งหมดไปสังเคราะห  และกําหนดเปนโครงการพัฒนาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมตอไป 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
  5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและจากการประชุมกลุมยอย 
  การศึกษาวิเคราะหเอกสารทางราชการ และเอกสารการพัฒนาคุณภาพบริการ  พบวา
การใหบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  เคยมีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  แตไมมีการนําขอมูลที่จัดเก็บมาทําการประเมินผลแตอยางใด  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  
ไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ จากแบบสอบถาม  และจากการประชุมกลุมยอยเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  1)  ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  ปญหาสวนใหญที่พบคือ  ขั้นตอน
การขอรับบริการยุงยากซ้ําซอน  ผูมาใชบริการไมไดรับความเสมอภาคในการมาขอรับบริการไมมี
ปายแผนผังแสดงขั้นตอนการบริการเยี่ยมญาติที่ชัดเจน  เวลาการเยี่ยมนอย  บางครั้งญาติมาไมทัน
ทําใหไมสามารถเขาเยี่ยมได  การจัดพื้นที่ภายในอาคารคับแคบไมมีความเหมาะสม  เกาอี้สําหรับ
นั่งคอยมีไมเพียงพอ  ไมมีเจาหนาที่สําหรับใหคําแนะนําหากพบปญหาและอุปสรรคในการมาขอรับ
บริการ  เจาหนาที่ใหบริการลาชาตองรอนาน   
  2)  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประชุมกลุมยอย  ปญหาที่พบมี  2  ดานคือ  
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  เนื่องจากไมมีระบบการใหบริการเปนขั้นตอน  จึงทํา
ใหการบริการเยี่ยมญาติลาชา  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  การจัดอาคารสถานที่ไมเหมาะสม
ไมเปนระเบียบ  และสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ  จึงเปนสาเหตุของการใหบริการมีคุณภาพต่ํา 
 
  5.1.2  ผลการวิเคราะหโครงการพัฒนา 
  1)  ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ขอมูลที่ไดจากขอ  5.1.1  
นํามาวิเคราะห  ไดปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ดังนี้ 
   (1)  ปญหาที่สําคัญ  ไดแก  ปญหากระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  
การเยี่ยมญาติลาชาไมเปนระบบ  อาคารสถานที่ไมมีการจัดการที่ดี  จึงทําใหผูมารับบริการไมพึงพอใจ 
   (2)  แนวทางแกไขปญหา  ไดแก  การลดขั้นตอนการขอรับบริการ  การจัดทํา
โครงการใชบัตรคิวในการใหบริการ  เพื่อความเสมอภาคในการใหบริการ  การจัดทําแผนผังแสดง
ขั้นตอนการใหบริการ  การบริการเยี่ยมญาติโดยระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ  จัดทําโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  เพื่อใหญาติผูตองขังและประชาชนที่มาติดตอราชการกับ
เรือนจําไดรับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นและเกิดความพึงพอใจในการบริการ  การปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอมของเรือนจําใหรมร่ืนเหมาะสม  เพื่อรองรับการปรับปรุงรูปแบบการทํางานให
เกิดประสิทธภิาพ  และอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ 
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  2)  ผลการกําหนดโครงการพัฒนา  ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการวิเคราะหสังเคราะห
ปญหาและแนวทางแกไขปญหามากําหนดโครงการพัฒนา  ดังนี้  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ 
การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  โดยแบงออกเปน  2  ดาน  ดังนี้ 
     (1)  ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  โดยการกําหนดขั้นตอนการบริการ
อยางชัดเจน  การจัดทําโครงการใชบัตรคิวในการใหบริการเยี่ยมญาติ  การเยี่ยมญาติโดยระบบวิดีโอ
คอนเฟอรเรนซ 
    (2)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  
ใหสามารถรองรับการบริการไดอยางเต็มรูปแบบ  มีจุดบริการขอมูลขาวสาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ
อํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  และปรับปรุงภูมิทัศน  สภาพแวดลอมใหเหมาะสม 
  3)  ผลการจัดทําโครงการพัฒนา  ผูวิจัยไดจดัทําโครงการนํารองภายใตช่ือโครงการ
พัฒนาคุณภาพบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  โครงการจัดทําบัตรคิวในการรับ
บริการเยี่ยมญาติ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความเปนระเบียบ  สะดวกรวดเร็ว  และความเสมอภาคแก 
ผูใชบริการ  โครงการเยี่ยมญาติโดยระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ  เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  การปรับปรุงภายใน
อาคารใหกวางขวาง  เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เชน  การจัดที่นั่งคอยเพิ่ม  มุมน้ําดื่มสะอาด  
มุมอานหนังสือพิมพ  หองตัดผม  รานจําหนายสินคา  หองน้ํา  เพื่อเพิ่มความสะดวกแกผูรับบริการ 
และภายนอกอาคาร  การปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอม  ปลูกตนไมใหญเพิ่ม  จัดทําศาลากาแฟ  
เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้น  ทําใหสถานที่ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย  
พื้นที่บริเวณอาคารสถานที่มีความสะอาด และเปนระเบียบ  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมา
ใชบริการ 
 
  5.1.3  ผลการทดลองใชและปรับปรงุโครงการพัฒนา 
   1)  การนําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
ไปทดลองใชไดผลดังนี้ 
     (1)  โครงการใชบัตรคิวในการขอเยี่ยมญาติ  ปรับปรุงระบบการขอรับบริการ
เยี่ยมญาติใหมีขั้นตอนที่ชัดเจน และงายตอผูรับบริการ  สามารถทําใหผูรับบรกิารไดรับความเสมอภาค 
เกิดความมั่นใจและสะดวกรวดเร็ว พบวาผูใชบริการ  มีความพึงพอใจมากขึ้น  เนื่องจากไดรับบริการ
อยางเสมอภาค  ตามลําดับ  กอน – หลัง  มีความเปนระเบียบและรวดเร็ว 
    (2)  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  และปรับปรุงภูมิทัศน 
สภาพแวดลอม  โดยการรื้อหองกั้นระหวางผูตองขังกับญาติออกใหเหลือช้ันเดียว  ขยายหองเยี่ยม 
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และเปลี่ยนเปนการใชโทรศัพทในการพูดคุยกันระหวางผูตองขังกับญาติ  โดยเจาหนาที่สามารถ
สุมฟงการสนทนาได  และการปรับปรุงภูมิทัศน  โดยการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายนอกอาคาร
ใหเปนสัดสวนและสวยงาม  ปลูกตนไมใหญใหรมร่ืน  พรอมทั้งจัดหาสิง่อาํนวยความสะดวก  สําหรบั
ผูรับบริการติดตอเยี่ยมญาติ  เชน  ปรับปรุงหองน้ําใหเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ  ปรับปรุง
บริเวณสถานที่นั่งคอย  จัดทํามุมอานหนังสือ  รานคาสวัสดิการ  รานตัดผม  และมุมกาแฟ 
   2)  ผูวิจัยไดนําผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การเยี่ยมญาติของ
เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา มาเปนแนวทางในการปรับปรงุโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ในประเด็น
โครงการใชบัตรคิว โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  และปรับปรุงภูมิทัศน
สภาพแวดลอม  ซ่ึงรายละเอียดโครงการปรากฏตามภาคผนวก  ง 
 
 5.1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 ผลการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
ทําใหไดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบริการ  หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเยี่ยมญาติ  
ซ่ึงปรากฏในรูปแบบของโครงการพัฒนา  2  ดาน  คือ  ดานกระบวนการและขั้นตอนการบริการ  
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รวมทั้งกลยุทธในการใหเจาหนาที่ฝายสวัสดิการ  งานเยี่ยมญาติ  
เขามามีสวนรวมในการจัดประชุมกลุมยอยไดรวมคิด  เสนอปญหา  หาแนวทางแกไขปญหา  และ
รวมปฏิบัติ  ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําโครงการนํารองภายใตชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ  การเยี่ยมญาติ
ของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  โครงการจัดทําบัตรคิวในการรับบริการเยี่ยมญาติ  โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อความเปนระเบียบ  สะดวกรวดเร็ว  และความเสมอภาคแก ผูใชบริการ  โครงการเยี่ยมญาตโิดย
ระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ  เปนการอํานวยความสะดวกใหกับญาติที่มาชา  เนื่องจากการเยี่ยมญาติ  
จะสามารถเขาเยี่ยมไดวันละ  1  รอบ  หากญาติบางคนมาไมทันก็สามารถขอเยี่ยมทางระบบวีดิโอ
คอนเฟอรเรนซได  เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  การปรับปรุงภายในอาคารเยี่ยมญาติใหกวางขวางขึ้นเพื่อใหญาติ
สามารถเขาเยี่ยมในแตละรอบไดมากขึ้น  และภายนอกอาคาร  การปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอม  
การปลูกตนไมใหญเพื่อความรมรื่น  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ และสภาพ แวดลอมใหดียิ่งขึ้น  
ทําใหสถานที่ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย  พื้นที่บริเวณอาคารสถานที่มีความสะอาด และเปนระเบียบ  
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ  ผลของความสําเร็จที่ไดคือผูรับ บริการมีความพึงพอใจ
คุณภาพการใหบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรามากขึ้น 
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5.2  อภิปรายผล 

 
 5.2.1  การศึกษาสภาพปญหาการบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
 จากการวิเคราะหเอกสาร และขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเปนบริบทของหนวยงาน  กอนที่จะเริ่ม
ทําการศึกษาวิจัย  พบวา ปญหาการบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  มีดังนี้ 
   1)  ปญหาเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลาง
ฉะเชิงเทรา  มีปญหาการใหบริการลาชา  ไมมีความเสมอภาคในการมาขอรับบริการ  ผูใชบริการ
ตองรอนานมาก  ไมมีแผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ  ไมมีขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน  
ไมมีเจาหนาที่สําหรับใหคําแนะนําหากพบปญหาและอุปสรรคในการมาขอรับบริการ  เจาหนาที่
ใหบริการลาชาตองเสียเวลารอนาน  และเจาหนาที่ใหบริการไมมีความเปนกันเอง ซึ่งตรงกับแนวคดิ
ของ  วิชาญ  ฤทธิรงค (2528,  หนา  52) ที่วาการใหบริการและการตอนรับลูกคาใหไดรับความพึงพอใจ
และประทับใจและอยากที่จะมาใชบริการอีก  พนักงานตองแตงกายสะอาดเรียบรอย  ตอนรับลูกคาทุกคน
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  พนักงานตองมีความรอบรูในหนาที่  บริการดวยความรวดเร็ว  
มีความกระตือรือรน  และมีการพัฒนาระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช ซ่ึงสอดคลองกับ  
กรมการปกครอง  (2539, หนา  12)  ไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานดานการบริการ  ซ่ึงไดตระหนักถึง
ความสําคัญในงานดานการบริการประชาชน  เพื่อเปนการกระตุนและเรงเราและสรางตัวอยางการเรียนรู  
เพื่อจะเปนการสะทอนใหเห็นจุดการเปลี่ยนแปลงวาจะดํารงอยูแบบเดิมๆ อีกตอไปไมไดแลว  การที่
จะใหบริการประชาชน  ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจนั้นจะทําไดอยางไร  เร่ืองนี้จริงๆ แลวไมได
เปนเรื่องใหมหรือเรื่องยาก  แตขึ้นอยูกับความจริงใจและตั้งใจในการดําเนินงานเพื่อบริการประชาชน  
กลาวคือ  ประการแรก  การพัฒนาระบบงาน  หมายถงึ  การที่จะตองมีการปรับขั้นตอนการบริการ
ใหส้ันที่สุด  เพื่อใหเกิดการบริการที่ฉับไวได 
   2)  การปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  จัดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
ใหมีความเหมาะสม  เกาอี้สําหรับนั่งคอยไมเพียงพอทําใหไมสะดวกตอการมาใชบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ  อําไพ  วิชัย (2546,  หนา  17-18) กลาวถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของการบริการนั้นเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับการใหบริการในทุกองคกร โดยมีเกณฑในการพิจารณาถึงความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ซ่ึงวัดไดจากคุณลักษณะ 5 ดาน คือ  ดานพนักงานและการตอนรับ  ดานความเสมอภาค  
ดานความรวดเร็วในบริการ  ดานอาคารสถานที่  และดานความสะดวกที่ไดรับ  ที่กลาวมาจึงเปน
การยืนยันไดวาปญหาที่ไดจากการศึกษาวิจัยเปนปญหาคุณภาพการใหบริการอยางแทจริง 
 สภาพปญหาคุณภาพบริการ  การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  พบวามีความสอดคลอง
กับปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจจากแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของการใหบริการ ของมิลเลต 
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(Millet, 1966  อางถึงใน  ชนะ  กลาชิงชัย,  2541,  หนา  8) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการใหบริการ (Satisfactory  Services) หรือความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 
โดยสรุปไดดังนี้คือ การใหบริการอยางเสมอภาค  ลูกคาจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคล
ที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน  จะเห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย 
ถามีจํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ    และสถานที่ตั้งของสํานักงานที่ใหบริการไมสะดวกแก
ผูใชบริการ  สวนการใหบริการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  การใหบริการอยางกาวหนามีการปรับปรุง
คุณภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  คือการเพิ่มประสิทธิภาพ  หรือความสามารถ
ที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้น  โดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
 
 5.2.2  การจัดทําโครงการพฒันาคณุภาพบริการ  การเยีย่มญาตขิองเรือนจํากลางฉะเชงิเทรา 
 ผลจากการวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไขปญหา  ไดนํามากําหนด เปนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ  2  ดาน  คือ   

  1)  ดานกระบวนการและขั้นตอนการบริการ  ความรวดเร็วในการใหบริการ  
โดยการจัดทําโครงการใชบัตรคิวในการใหบริการเยี่ยมญาติ  เมื่อใชบัตรคิวจะทําใหมีการบริการได
อยางเสมอภาคตามลําดับ กอน – หลัง  ทําใหเกิดความเปนระเบียบและรวดเร็ว  ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีแถวคอย  ของ  กัลยา  วานิชยบัญชา (2541, หนา  241-246) กลาววา  ปญหาแถวคอยจะเกิดขึ้น
เมื่ออัตราการเขารับบริการ สูงกวาอัตราการใหบริการ  ซ่ึงอาจสรุปไดวาแถวคอยเกิดจากความไมแนนอน
ของอัตราการเขารับบริการ  อัตราการใหบริการ  หรือความชํานาญของผูใหบริการ  เวลาในการรับ
บริการ  
  2)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  การปรบัปรุงซอมแซมอาคารสถานที่  โดยการจัดทํา
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  และปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอม  โดยการรื้อ
หองกั้นระหวางผูตองขังกับญาติออกใหเหลือช้ันเดียว  และเปลี่ยนเปนการใชโทรศัพทในการพูดคุยกัน
ระหวางผูตองขังกับญาติโดยเจาหนาทีส่ามารถสุมฟงการสนทนาได  และการปรับภูมิทัศน  โดย
การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในและภายนอกอาคารใหเปนสัดสวนและสวยงาม  พรอมทั้งจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการติดตอเยี่ยมญาติเชน  หองน้ํา  บริเวณสถานที่นั่งคอย  
มุมอานหนังสือ  รานคาสวัสดิการ  รานตัดผม  และมุมกาแฟ  ดังนั้นจึงควรนําโครงการที่เสนอไว
ไปสูการปฏิบัติใหครบทุกดานเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการเยี่ยมญาติเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ  
เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพใหเกิดผลเปนรูปธรรม  ซ่ึงตรงกับ  ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2547, หนา  
106)  กลาววาคุณภาพของการบริการ  หมายถึงสิ่งที่ลูกคาตองการหรอืคาดหวังไวไดรับการตอบสนอง
ตรงความตองการ หรือส่ิงที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่ จนรูสึกวา
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การบริการนั้นเปนบริการที่วิเศษมาก ประทับใจ คุมคาแกการตัดสินใจ รวมทั้งคุมคาเงิน จนทําใหลูกคา
เกิดความพอใจ และเกิดความจงรักภักดี (Customer  Loyalty) ซ่ึงสอดคลองกับ  วุฒิศักดิ์  สิงหเดโช  
(2538, หนา  65)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพในการใหบริการ
ของสํานักทะเบียนอําเภอ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนประกอบดวยปจจัย  2 ดาน  คือ  ปจจยั
ดานภูมิทัศน  และปจจัยดานการใหบริการ  กลาวคือ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง  สวนระดับความพึงพอใจของประชาชนจําแนกเปนรายขอ  ทั้งดานสภาพภมูทิศัน  
และดานการใหบริการอยูในระดับต่ํา 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนเกณฑอยางหนึ่งที่ใชวัดคุณภาพ
ของการใหบริการ ซ่ึงผูรับบริการจะพึงพอใจหรือไมขึ้นอยูกับคุณภาพบริการที่รับรูกับคุณภาพบริการ
ที่คาดหวังสมดุลกันหรือไม  ดังนั้น การรับรูคุณภาพบริการจึงเปนปจจัยสําคัญที่บอกไดวา ผูรับบรกิาร
มีความพึงพอใจมากหรือนอยแคไหน  ซึ่งตรงกับแนวคิดของ  อมร  รักษาสัตย  (2522, อางถึงใน  
วิวัฒน อยูประเสริฐ, 2546, หนา  9) ใหความเห็นวาความพึงพอใจของผูรับบริการเปนมาตรการอยางหนึ่ง
ที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริการงานได  เพราะการจัดบริการของรัฐไมใชสักแตวาทําใหเสร็จๆ ไป 
แตหมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจของประชาชน   

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
  5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้  เมื่อสังเคราะหขอมูลแลว ไดนําเสนอเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  โดยมุงเนนการพัฒนาดานกระบวนการและขั้นตอน
การบริการที่สะดวกรวดเร็ว  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  อาคารสถานที่  รวมถึงการนําผลที่ได
ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการเยี่ยมญาตใิหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการยิ่งขึ้น  ดังนี้  
 1)  ดานกระบวนการและขั้นตอนการบริการ  ความรวดเรว็ในการใหบริการ 
    (1)  โครงการใชบัตรคิวในการเยี่ยมญาติ  พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
ไดรับบริการอยางเสมอภาค  ตามลําดับ  กอน – หลัง  มีความเปนระเบยีบและรวดเร็ว 
  (2)  การปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการใหมีความกะทัดรัดและเหมาะสมเพื่อ
ลดการรอคอย 
  (3)  การจัดทําโครงการเยี่ยมญาติโดยระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ  เพื่อเปน
การเพิ่มชองทางการเยี่ยมแกญาติผูตองขัง  ใหไดรับความสะดวกรวดเร็วและเสมอภาค ลดรอบระยะเวลา
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  (4)  มีแผนผังแสดงขั้นตอนการบริการเยี่ยมญาติที่ชัดเจน  เพื่อใหผูมาใชบริการ
ในครั้งแรกไมเกิดความสับสน 
  (5)  การเยี่ยมญาติโดยการจองคิวลวงหนาทางโทรศัพท  โดยการกําหนดใหญาติ
ที่อยูตางจังหวัดไกลๆ  สามารถจองคิวเยี่ยมทางโทรศัพทได  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ญาติที่อยูตางจังหวัด 
   2)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  อาคารสถานที่ 
     (1)  การปรับปรุงซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  ภายในและภายนอกอาคาร  
โดยการรื้อหองกั้นระหวางผูตองขังกับญาติออกใหเหลือช้ันเดียว  และเปลี่ยนเปนการใชโทรศัพท
ในการพูดคุยกันระหวางผูตองขังกับญาติ  โดยเจาหนาที่สามารถสุมฟงการสนทนาได 
            (2)  การปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมใหดีย่ิงขึ้น  ทําใหสถานที่ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย  พื้นที่บริเวณสํานักงานมี
ความสะอาด  และเปนระเบียบ  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการ  เชน  หองน้ํา  
มุมอานหนังสือ  มุมกาแฟ  
   (3)  การปรับปรุงชองเยีย่มญาติ  โดยการขยายชองเยีย่มญาตใิหใหญขึ้น  เพื่อสามารถ
เพิ่มจํานวนผูเขาเยี่ยมในแตละรอบใหมากขึ้น 
 3)  ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  พบวา  สิ่งที่ไดทํามาไดผลดี  
ทั้งดานกระบวนการ  และขั้นตอนการบริการ  รวมทั้งดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทําใหผูรับบริการ
มีความพึงพอใจมากขึ้น  ซ่ึงรับรูไดจากคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น  หลังจาก
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการแลว  โดยผูบริหารมีสวนสําคัญมากในการสนับสนุนใหพัฒนา
ส่ิงเหลานี้  ซ่ึงหนวยงานอื่นสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองได  โดยเฉพาะหนวยงาน
ที่มีลักษณะคลายกัน  สามารถนําไปพัฒนาหนวยงานไดทุกดาน 

 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 
 1)  การทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณผูรับบรกิาร
ที่สุมได  เพื่อทําการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ  
  2)  การวิจัยคร้ังตอไปควรขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นๆ ใหครอบคลุมพื้นที่ในเขต
ภาคตะวันออกหรือทั่วทุกภาคทั้งประเทศ ซ่ึงขอมูลจากการวิจัย จะเปนประโยชนตอหนวยงานและ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 


