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เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การทดสอบคา t และ F  และการวิเคราะหคาแปรปรวนทาง
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Title     : Opinions of relatives on services for visiting female inmates  in Phayao Province Researcher  : Jutathip  Chotponghiran Degree  : Master of Political Science Advisor  : Dr.Apiwathana Polsayom Co-advisor   : Dr.Kriengsak   Suwannawat Graduation Year    : 2019 Institute               : Pacific Institute of Management Science Abstract 
This research aimed to study the opinions of relatives on visiting female 

inmates in Phayao Province and to compare the opinions of relatives on the services 

of visiting female inmates classified by age, gender and education level by comparing 

3 aspects which are service process, mental service behavior of personnel, staff and 

facilities The instrument used was a questionnaire to collect data with 3 parts. The 

samples used in this study were 392 relatives of female inmates in Phayao Prison 

using Yamane which used statistics to analyze data which were Percentage, Mean 

and standard deviation T-test F-test and One-way ANOVA.

According to the study, it was found that most of the relatives' opinions on 

the services of visiting female inmates of Phayao Prison were mostly female, aged 

between 21 - 30 years old, with a high school education level, and employed less 

than 10,000 baht in income. And visit the service 1 time per month and the opinions 

of relatives about the service to visit the female inmates of Phayao prison. The 

overall of the service for visiting female inmates in Phayao Province is at a high level. 

Overall, the opinions of relatives on the service of visiting female inmates in Phayao 

prison classifying by gender, age and education level were no differencesKeywords:  Female Inmates, Services for visiting, Prison, Phayao
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บทที่ 1 บทนํา 1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  กรมราชทัณฑ�เป�นหน�วยงานสุดท�ายในกระบวนการยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม และเป�นหน�วยงานท่ีมีบทบาทในการรับปฏิบัติให�เป�นไปตามคําพิพากษา หรือตามคําสั่งของกฎหมายมีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมไม�ให�หลบหนี และแก�ไขพฤตินิสัยผู�ต�องขังให�กลับตนเป�นพลเมืองดี ไม�หวนกลับมากระทําผิดซํ้า และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกได�อย�างปกติสุข เม่ือได�รับการปล�อยตัวพ�นโทษซ่ึงกรมราชทัณฑ�นี้ นอกจากจะควบคุมและแก�ไขพฤตินิสัยผู�ต�องขังแล�ว ยังมีหน�าท่ีหลักคือการปฏิบัติต�อผู�กระทําผิดให�เป�นไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามกฎหมาย โดยดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงฯ และกฎหมายว�าด�วยการราชทัณฑ� และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกําหนดแนวทางการปฏิบัติต�อผู�ต�องขัง เพ่ือให�สอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ นโยบาย ของกระทรวงหลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข�อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า สําหรับการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังและข�อเสนอแนะในเรื่องท่ีเก่ียวข�องขององค�การสหประชาชาติ ดําเนินการเก่ียวกับการทํางาน และการใช�แรงงานของผู�ต�องขัง การจัดการศึกษาอบรม และฝ<กวิชาชีพการจัดสวัสดิการการ สงเคราะห�การพัฒนาสุขภาพอนามัย รวมถึงดําเนินงานเก่ียวกับการสุขาภิบาล และการปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป�นอํานาจของหน�าท่ีกรมราชทัณฑ� หรือตามท่ีกระทรวงและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กรมราชทัณฑ�. 2547)  สําหรับเรือนจําจังหวัดพะเยา เป�นเรือนจําท่ีควบคุมแก�ไข พัฒนาพฤตินิสัยของผู�ต�องขัง ท่ีเป�นท้ังเพศหญิง และเพศชาย ท่ีกระทําความผิดในเขตจังหวัดพะเยา ท่ีมีกําหนดโทษไม�เกิน 15 ปFจะเห็นว�าปริมาณของผู�ต�องขังหญิงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังๆ ท่ีกรมราชทัณฑ�ได�มีการลดวันต�องโทษจําคุก การพักการลงโทษการขอพระราชทานอภัยโทษ ให�กับผู�ต�องขังอย�างต�อเนื่องผู�ต�องขัง ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ส�วนใหญ�จะเป�นผู�ต�องขังท่ีได�กระทําผิดในคดี พรบ.ยาเสพติดให�โทษ และมีแนวโน�มปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนทุกปFการดําเนินงานของเรือนจําจังหวัดพะเยา ซ่ึงนอกจากจะปฏิบัติต�อผู�ต�องขังตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติแล�ว ยังมีหน�าท่ีในการให�บริการแก�ประชาชน และหน�วยงานต�างๆท่ีมาติดต�อ เช�น การเยี่ยมผู�ต�องขังการให�การรับรองผู�ต�องขัง ในการคัดเลือกผู�ต�องขังออกทํางานสาธารณะหรือทํางานภายนอกเรือนจํา การอํานวยความสะดวกให�แก�พนักงานสอบสวน และทนายความท่ีเข�าสอบสวนผู�ต�องหา และปรึกษาคดีความ ฯลฯ สําหรับการเยี่ยมผู�ต�องขังในแต�ละวัน จะมีญาติผู�ต�องขังมาติดต�อขอเยี่ยมผู�ต�องขังโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 100-120 คน รวมประมาณเดือนละ 3,000-3,200 คน (ท่ีมา. ฝNายสวัสดิการผู�ต�องขังเรือนจําจังหวัดพะเยา ข�อมูลระหว�างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561) การเยี่ยมผู�ต�องขังโดยท่ัวไปมี 2 แบบคือการเยี่ยมผู�ต�องขังแบบใกล�ชิด คือ



2 เป�นการเยี่ยมในลักษณะท่ีญาติ และผู�ต�องขังสามารถพูดคุยกันได�โดยไม�มีเครื่องกีดขวางระหว�างการสนทนาญาติ และผู�ต�องขังสามารถจับมือถือแขนกันได� และสามารถรับประทานอาหารร�วมกัน เสมือนกับการอยู�ร�วมกันเป�นครอบครัวใหญ� เนื่องจากญาติท่ีไปเยี่ยมมีเป�นจํานวนมาก และเป�นการเข�าเยี่ยมภายในเรือนจําการเยี่ยมในลักษณะนี้เรือนจําได�จัดให�มีข้ึนปFละ 2 ครั้งส�วนอีกรูปแบบหนึ่งเป�นการเยี่ยมผู�ต�องขังแบบปกติ ซ่ึงเป�นการเยี่ยมผู�ต�องขังท่ีเรือนจําได�สถานท่ีห�องเยี่ยมไว�เป�นการเฉพาะ โดยเยี่ยมหรือพูดคุยผ�านสิ่งกีดขวางเปQดให�มีการเยี่ยมผู�ต�องขังทุกวัน ในแต�ละวันมีญาติเข�ามาเยี่ยมผู�ต�องขังเป�นจํานวนมาก ทําให�สถานท่ีให�บริการคับแคบ ญาติกับผู�ต�องขังต�องตะโกนคุยกันเนื่องจากญาติผู�ต�องขัง และผู�ต�องขังต�างคนต�างคุยกันจนเกิดเสียงดัง นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบในการเยี่ยมท่ีเคร�งครัดระยะเวลาท่ีเข�าเยี่ยมในแต�ละครั้งท่ีกําหนดไว�แน�นอน ทําให�ญาติท่ีเดินทางมาเยี่ยมผู�ต�องขังท่ีเดินทางมาจากต�างจังหวัดหรือต�างอําเภออาจคิดว�าไม�คุ�มกับการเดินทางระยะทางไกล  การให�ญาติได�เยี่ยมผู�ต�องขัง เป�นภารกิจหลักของงานเยี่ยมผู�ต�องขังสังกัดฝNายสวัสดิการผู�ต�องขังส�วนควบคุมมีหน�าท่ีอํานวยความสะดวก ดูแลความเรียบร�อยให�ญาติท่ีได�เยี่ยมผู�ต�องขัง รับจองบัตรเยี่ยมหน�าเรือนจํา กดบัตรคิว ประกาศเรียกชื่อญาติเพ่ือเข�าเยี่ยมผู�ต�องขัง นอกจากนี้อัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติหน�าท่ีประจํางานเยี่ยมผู�ต�องขังมีหน�าท่ีละ 1 คนรวม 5 คนคือหัวหน�างานเยี่ยมผู�ต�องขังเจ�าหน�าท่ีขายสินค�าประจําห�องเยี่ยม เจ�าหน�าท่ีประจําห�องควบคุมโทรศัพท� เจ�าหน�าท่ีรับแจ�งเยี่ยม (ด�านนอก) และเจ�าหน�าท่ีรับแจ�งเยี่ยม(ด�านในห�องเยี่ยม) และประกาศรายชื่อญาติจากจํานวนเจ�าหน�าท่ีดังกล�าว เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนของญาติผู�ต�องขังแล�ว จะเห็นว�าเป�นการยากท่ีจะให�บริการแก�ญาติผู�ต�องขังได�อย�างท่ัวถึง ด�วยปRญหาท่ีมีและข�อจํากัดเหล�านี้ เป�นเหตุให�การบริการเยี่ยมผู�ต�องขังไม�สามารถสนองตอบความต�องการของทุกคนได�ครบถ�วน จึงอาจมีผลกระทบต�อความรู�สึกของญาติผู�ต�องขัง ซ่ึงมีท้ังด�านบวกและด�านลบ ต�อการบริการงานเยี่ยมผู�ต�องขังอย�างไรก็ตามการให�บริการแก�ญาติในการเยี่ยมแต�ละครั้ง เป�นการบริการประชาชนอย�างหนึ่งท่ีทางเรือนจําจะต�องให�ความสําคัญ เนื่องจากเป�นภาพลักษณ�ขององค�กร และหากภาพลักษณ�ของเรือนจําจังหวัดพะเยาอยู�ในระดับตํ่าก็จะทําให�ส�งผลกระทบต�อกรมราชทัณฑ�ในภาพรวมได�  ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา 1.2  วัตถุประสงค!ของการวิจัย  การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค�ของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของญาติ ท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยา 



3 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติ ท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยา 3. เพ่ือให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงต�อเรือนจําจังหวัดพะเยา1.3  ขอบเขตของการวิจัย  การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยาผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว�ดังนี้ ขอบเขตด�านเนื้อหา  ด�านเนื้อหาในการศึกษาผู�ศึกษาจะทําการศึกษาในประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องคือแนวคิดเก่ียวกับการให�บริการแนวคิดการสร�างพฤติกรรมจิตบริการด�วยเทคนิคการปรับพฤติกรรมแนวคิดการให�บริการสาธารณะแนวคิดเก่ียวกับโครงสร�างขององค�กรกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ�เก่ียวกับการเยี่ยมผู�ต�องขังประวัติการบริหารงานและการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยาและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได�แก� ญาติท่ีมาเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงในเรือนจําจังหวัดพะเยาจํานวน 20,672 คน (จากสถิติผู�มาเยี่ยมปF 2562 ระหว�างเดือนมกราคม– เมษายน) โดยกลุ�มตัวอย�าง ได�แก� ญาติท่ีเข�ามาเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง ของเรือนจําจังหวัดพะเยา กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้  จํานวน  392 คน ขอบเขตด�านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช�ในการวิจัยระหว�างเดือน มีนาคม 2562 – ตุลาคม 2562 1.4  กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย  การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยาผู�วิจัยได�กําหนดกรอบแนวคิดดังนี้  



4 ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได�แก�1.1  อายุ 1.2  เพศ 1.3  การศึกษา 2. ตัวแปรตาม ได�แก�  การให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจําจังหวัดพะเยา2.1  ด�านข้ันตอนการให�บริการ 2.2  ด�านพฤติกรรมของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี ผู�ให�บริการ 2.3  ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 1.5 นิยามศัพท!เฉพาะ  ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพท�ท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 1. การให+บริการเย่ียมผู+ต+องขังหญิงของเรือนจําจังหวัดพะเยา หมายถึง  การพบปะสนทนากันระหว�างผู�มาเยี่ยมกับผู�ต�องขังมี 2 ลักษณะคือการเยี่ยมผู�ต�องขังแบบใกล�ชิดและการเยี่ยมผู�ต�องขังแบบปกติ  ซ่ึงประกอบไปด�วย    1.1 ด+านข้ันตอนการให+บริการ หมายถึง การจัดลําดับการบริการด�วยความเอาใจใส�  มีการประชาสัมพันธ� การแนะนําข้ันตอนในการเยี่ยมผู�ต�องขัง มีการกําหนดเวลาในการให�บริการท่ีชัดเจน และตรงตามเวลา มีการจัดลําดับการบริการก�อนหลังตรงตามความเป�นจริง มีความพร�อมด�านอุปกรณ�ในการให�บริการมีความทันสมัยมีเทคโนโลยีเข�ามาช�วย ตัวแปรอิสระข+อมูลส5วนบุคคล 1. อายุ2.เพศ3. การศึกษา การให+บริการเย่ียมผู+ต+องขังหญิง 1. ด�านข้ันตอนการให�บริการ2. ด�านพฤติกรรม  จิตบริการของบุคลากรเจ�าหน�าท่ี ผู�ให�บริการ 3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก



5  1.2  ด+านพฤติกรรม จิตบริการ บุคลากร เจ+าหน+าท่ี ผู+ให+บริการ  หมายถึง  เจ�าหน�าท่ีเรือนจําจังหวัดพะเยา  ท่ีรับผิดชอบให�บริการแก�ผู�มาเยี่ยมผู�ต�องขัง   1.3  ด+านส่ิงอํานวยความสะดวก  หมายถึง  สิ่งท่ีผู�ให�บริการจัดหาไว�ให�เพ่ือให�ผู�มาเยี่ยมผู�ต�องขังรู�สึกสะดวกสบายมากข้ึน ประกอบด�วย ปTายบ�งชี้ สถานท่ีจอดรถ มีห�องน้ําสะอาด มีท่ีนั่งรอเยี่ยมญาติอย�างเพียงพอ มีร�านสวัสดิการ มีน้ําด่ืมไว�บริการ มีกล�องวงจรปQดเพ่ือสอดส�องดูและความปลอดภัย  2. อายุ  หมายถึง อายุจริงของญาติผู�ต�องขังหญิงท่ีเข�ามารับบริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจําจังหวัดพะเยา 3. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของญาติผู�ต�องขังหญิงท่ีเข�ามารับบริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา 4. ผู+ต+องขัง หมายถึง ผู�ถูกคุมขังอยู�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาโดยคําสั่งของศาลหรือผู�มีอํานาจให�หมายรวมถึงนักโทษเด็ดขาดคนต�องขังและคนฝากขัง 5. ญาติผู+ต+องขัง หมายถึง พ�อแม�ปูNย�าตายายลุงปTาน�าอาลูกหลานสามีภรรยาญาติพ่ีน�องรวมไปถึงบุคคลท่ีผู�ต�องขังให�ความเคารพนับถือ 1.6  ประโยชน!ท่ีคาดว5าจะได+รับ 1. ทําให�ทราบระบบการเยี่ยมผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยา2. ทําให�ทราบความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังท่ีมีต�อการให�บริการการเยี่ยมผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยา 3. ทราบแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานด�านการบริการให�เยี่ยมผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยาอย�างมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการใช�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยาผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับการให�บริการ 2.1.3  แนวคิดการสร�างพฤติกรรมจิตบริการด�วยเทคนิคการปรับพฤติกรรม 2.1.4  แนวคิดการบริการสาธารณะ 2.1.5  แนวคิดเก่ียวกับโครงสร�างขององค6กร 2.2  กฎระเบียบของกรมราชทัณฑ6ท่ีเก่ียวกับการเยี่ยมผู�ต�องขัง  2.3  ประวัติการบริหารงานและการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยา 2.4  การเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจําจังหวัดพะเยา 2.5  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเยี่ยมผู�ต�องขัง 2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง2.1  แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 2.1.1ความหมายความคิดเห็น     การอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างเป:นสุขนอกจากการเคารพกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมายการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู�คนในสังคมยังก�อให�เกิดการพัฒนาและสร�างความเข�าใจอันดีต�อกันแต�ท้ังนี้ต�องมีความรู�ความเข�าใจความหมายของคําว�า“ความคิดเห็น” อย�างถูกต�อง     ความคิดเห็นหมายถึงพจนานุกรมศัพท6สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได�ให�ความหมาย“ความคิดเห็น” ว�าเป:นข�อพิจารณาว�าเป:นจริงจากการใช�ปCญญาความคิดประกอบถึงแม�จะไม�ได�อาศัยหลักฐานพิสูจน6เพ่ือยืนยันได�เสมอไปก็ตาม นักจิตวิทยาได�กล�าวถึงความคิดเห็นว�าเป:นการแสดงออกทางถ�อยคํา (verbal expression) เก่ียวกับทัศนคติความเชื่อหรือค�านิยมแต�ความคิดเห็นไม�ใช�สิ่งเดียวกับทัศนคติเพราะในตัวของมันเองไม�จําเป:นต�องประกอบด�วยองค6ประกอบทางอารมณ6หรือพฤติกรรม (สิริพร  บุญนันทน6 : 2539 หน�า7) 



7     ความคิดเห็นเป:นการแสดงออกด�านความรู�สึกต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป:นความรู�สึกเชื่อถือท่ีไม�อยู�บนความแน�นอนหรือความจริงแต�ข้ึนอยู�กับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีข�ออ�างหรือการแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือปกปVองความคิดนั้นความคิดเห็นบางอย�างเป:นผลของการแปลความหมายของข�อเท็จจริงซ่ึงข้ึนอยู�กับคุณสมบัติประจําตัวของแต�ละบุคคลเช�นพ้ืนความรู�ประสบการณ6ในการทํางานสภาพแวดล�อมและมีอารมณ6เป:นส�วนประกอบท่ีสําคัญการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได�รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนๆก็ได� (กฤษฎี  มหาวิรุฬห6 อ�างถึงใน รัฐกานต6  สุขสว�าง : 2538, หน�า7)     ความคิดเห็นคือการแสดงออกทางความคิดท�าทีความรู�สึกท่ีมีต�อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดเป:นผลท่ีเกิดจากการเรียนรู�หรือประสบการณ6ซ่ึงมีลักษณะส�งเสริมคือพอใจนิยมชมเชยสนับสนุนและปฏิบัติตามด�วยความเต็มใจหรือในลักษณะต�อต�านคือการขัดแย�งไม�ร�วมมือไม�ปฏิบัติตาม (ศรัณย6พงษ6  รัตนานุกูล: 2549,หน�า 9)        บทสรุปความหมายของความคิดเห็นจึงเป:นส�วนหนึ่งของทัศนคติเราไม�สามารถแยกความคิดเห็นและทัศนคติออกจากกันได�เพราะความคิดเห็นมีลักษณะคล�ายทัศนคติแต�ความคิดเห็นแตกต�างจากทัศนคติตรงท่ีทัศนคตินั้นเป:นความพร�อมทางจิตใจท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอาจแสดงออกมาได�ท้ังคําพูดและการกระทําทัศนคติแตกต�างกับความคิดเห็นตรงท่ีไม�ใช�สิ่งเร�าท่ีจะแสดงออกได�อย�างเป]ดเผยหรือตอบสนองอย�างตรงๆและลักษณะของความคิดเห็นไม�ลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ 1.1.2 องค!ประกอบของความคิดเห็น     จากการศึกษาเรื่ององค6ประกอบของความคิดเห็น เทรนดิส (ชนะจิตเกตุอุไร: 2549, หน�า 8)  ได�อธิบายว�าองค6ประกอบของความคิดเห็นมี  3  ส�วนได�แก� 1. องค6ประกอบด�านความรู� (Cognitive Component)  ได�แก�ความรู�และความคิดท่ีบุคคลมีต�อสิ่งเร�าซ่ึงอาจเป:นบุคคลกลุ�มหรือภาวการณ6ใดๆความรู�และความคิดดังกล�าวจะเป:นส�วนกําหนดลักษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคลกล�าวคือถ�าบุคคลมีความรู�และการติดต�อกับสิ่งเร�าได�ครบถ�วนแล�วบุคคลจะมีความคิดเห็นต�อสิ่งเร�าในทางบวกหรือลบชัดเจน 2. องค6ประกอบด�านความรู�สึก (Affective Component)  ได�แก�อารมณ6หรือความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งเร�าอารมณ6หรือความรู�สึกดังกล�าวจะเป:นสิ่งท่ีกําหนดลักษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคลกล�าวคือถ�าบุคคลมีอารมณ6หรือความรู�สึกไม�ดีต�อสิ่งใดบุคคลจะมีความเห็นในทางลบ 3. องค6ประกอบด�านพฤติกรรม (Behavior Component)  คือพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกต�อสิ่งเร�าอย�างใดอย�างหนึ่งพฤติกรรมดังกล�าวจะเป:นสิ่งบอกลักษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคลกล�าวคือถ�าพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะแสดงออกต�อสิ่งเร�านั้นชัดเจนแน�นอนความคิดเห็นก็ย�อมีลักษณะเป:นบวกหรือลบชัดเจนแน�นอน 1.1.3 แหล%งท่ีมาของการแสดงความคิดเห็น 



8     แหล�งท่ีมาของการแสดงความคิดเห็นเกิดมาจากหลายปCจจัยดังนี้ (Loudon and Della Bitta, 1993 pp. 427-428) 1) ประสบการณ6โดยตรงของบุคคล (Personal experience)เนื่องจากในชีวิตประจําวันของบุคคลจําเป:นต�องติดต�อสัมพันธ6สิ่งต�างๆ (objects)รอบๆตัวตลอดเวลาจึงมีการประเมินสิ่งใหม�และประเมินสิ่งเก�าซํ้าๆ ซากๆ กระบวนการประเมินเหล�านี้ทําให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาข้ึนเป:นทัศนะท่ีมีต�อสิ่งต�างๆข้ึนตังอย�างเช�นจากประสบการณ6ตรงของผู�บริโภคกับพนักงานขายผลิตภัณฑ6บริการและร�านค�าต�างๆประสบการณ6เหล�านี้จะช�วยเสริมสร�างและขัดเกลาความคิดเห็นท่ีมีต�อวัตถุทางการตลาด (market objects) ดังกล�าวนี้     นอกจากนั้นยังมีปCจจัยอ่ืนๆอันเกิดจากตัวบุคคลนั้นไม�อยู�กับท่ีต้ังแต�เกิดจากตัวบุคคลนั้นเองท่ีมีอิทธิพลต�อการประเมินวัตถุทางการตลาดโดยตรงท่ีสําคัญ 3 ประการคือ ก)  ความต�องการ (Needs) ข)  แนวคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-concept)หรือบางครั้งเรียก (self-image) ค)  บุคลิกภาพ (Personality) 2) การเข�าร�วมเป:นสมาชิกของกลุ�มต�างๆ (Group associations)คนเราทุกคนย�อมได�รับอิทธิพลไม�มากก็น�อยจากสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีตนเองเข�าไปร�วมอยู�ด�วยเสมอโดยเฉพาะอย�างยิ่งทางด�านความคิดเห็นของเราท่ีจะมีต�อผลิตภัณฑ6จริยธรรมสวัสดิภาพและสถานการณ6แวดล�อมอ่ืนๆข้ึน อยู�กับอิทธิพลของกลุ�มท่ีตนเองเข�าไปเก่ียวข�อง หรือปรารถนาท่ีจะเข�าร�วมด�วยอย�างมาก 3) ปCจจัยอิทธิพลอ่ืนๆ (Influential others)การก�อตัวของทางความคิดของบุคคลนอกจากเกิดจากแหล�งท่ีมาหลายทางดังกล�าวมาแล�ว ความคิดเห็นของบุคคลหรือของผู�บริโภคยังสามารถก�อตัวข้ึน หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได�จากการท่ีผู�บริโภคได�เข�าไปติดต�อสัมผัสกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีตนเองยอมรับ และศรัทธาอีกด�วย เช�น เพ่ือนท่ีตนเองนับถือญาติพ่ีน�องและผู�เชี่ยวชาญ 1.1.4 ประโยชน!ของความคิดเห็นมีประโยชน!ดังนี้ 1) ช�วยทําให�เข�าใจสิ่งแวดล�อมรอบๆตัวโดยการจัดระบบสิ่งของต�างๆท่ีอยู�รอบๆตัว 2) ช�วยให�บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม�ดีหรือปกป]ดความจริงบางสิ่งบางอย�าง3) ช�วยในการปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมท่ีสลับสับซ�อน4) ช�วยให�บุคคลสามารถแสดงออกถึงค�านิยมของตนเอง    ความคิดเห็นของบุคคลย�อมแสดงความรู�สึกอารมณ6ต�อสิ่งเร�าเกิดเป:นการปฏิบัติ เช�น เรามีแนวคิดท่ีดีต�อกีฬาเราก็จะเกิดความรู�สึกว�ากีฬาเป:นสิ่งท่ีดีทําให�ร�างกายแข็งแรงมีเพ่ือนเยอะเราก็จะชอบกีฬาตรงข�าม ถ�าเรามีแนวความคิดต�อกีฬาในด�านลบเราก็จะเกิดความรู�สึกว�ากีฬาเป:นสิ่งท่ีทําให�เหน็ดเหนื่อยเสียเวลาทําให�สิ้นเปลือง เราก็จะไม�ชอบเล�นกีฬา เช�นเดียวกับการปฏิบัติงานถ�าบุคคล



9  มีแนวความคิดเห็นต�องานในด�านบวก จะทําให�งานท่ีปฏิบัตินั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทางตรงกันข�ามถ�าบุคคลมีแนวความคิดเห็นต�องานในด�านลบ จะให�งานด�อยระสิทธิภาพลงไป อย�างไรก็ตามการท่ีบุคคลจะมีความคิดในด�านบวก หรือต�อสิ่งใดก็ข้ึนอยู�กับปCจจัยอ่ืนๆ รวมท้ังสภาวะแวดล�อมด�วย   1.2  แนวคิดเก่ียวกับการให�บริการ    การศึกษาเก่ียวกับการให�บริการมีประเด็นสําคัญๆดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา : 2553)    1.2.1  ความหมายของการบริการ         การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง ของบุคคล หรือองค6การเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคลอ่ืน และก�อให�เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น ซ่ึงการบริการท่ีดีจะเป:นการกระทําท่ีสามารถสนองตอบความต�องการของผู�ท่ีแสดงเจตจํานงให�ได�ตรงกับสิ่งบุคคลนั้นคาดหวังไว� พร�อมท้ังทําให�บุคคลดังกล�าวเกิดความรู�สึกท่ีดี และประทับใจต�อสิ่งท่ีได�รับในเวลาเดียวกัน         การบริการหมายถึง สิ่งท่ีไม�มีตัวตนจับต�องไม�ได� และเป:นสิ่งไม�ถาวรเป:นสิ่งท่ีเสื่อมสลายไปอย�างรวดเร็ว บริการเกิดข้ึนจากการปฏิบัติของผู�ให�บริการ โดยส�งมอบการบริการนั้นไปยังผู�รับบริการ หรือลูกค�าเพ่ือใช�บริการนั้นๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทันทีท่ีการให�บริการ (วีระพงษ6  เฉลิมจิระรัตน6: 2553)        สุนันทา  ทวีผล  (2550, หน�า13)  กล�าวถึงการให�บริการสรุปได�ดังนี้         1.  หลักความสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลส�วนใหญ� กล�าวคือ ประโยชน6 และบริการท่ีองค6การจัดให�นั้น ต�องตอบสนองความต�องการของบุคคลเป:นส�วนใหญ� หรือท้ังหมด มิใช�เป:นการจัดให�แก�บุคคลกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง โดยเฉพาะมิฉะนั้นแล�วนอกจากจะไม�เกิดประโยชน6สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชน6 และบริการแล�วยังไม�คุ�มค�ากับการดําเนินงานนั้น ๆ         2.  หลักความสมํ่าเสมอ กล�าวคือ การให�บริการต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง และสมํ่าเสมอ มิใช�ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู�บริการหรือผู�ปฏิบัติ         3.  หลักความเสมอภาคบริการท่ีจัดนั้นจะต�องให�แก�ผู�มาใช�บริการทุกคนอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน         4.  หลักความประหยัดค�าใช�จ�ายท่ีต�องใช�ในการบริการ จะต�องไม�มากจนเกินกว�าผลท่ีจะได�รับ         5.  หลักความสะดวกบริการท่ีจัดให�แก�ผู�รับบริการ จะต�องเป:นไปในลักษณะปฏิบัติได�ง�าย สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม�มากนัก ท้ังยังไม�เป:นการสร�างภาระยุ�งยากใจให�แก�ผู�บริการ หรือผู�ใช�บริการมากจนเกินไป  



10     1.2.2  ความสําคัญของการบริการ        ความสําคัญของการบริการสามารถแบ�งออกได�เป:น 2 ประเด็นคือ         1)  ความสําคัญต�อผู�รับบริการช�วยตอบสนองความต�องการส�วนบุคคลช�วย เสริมสร�างคุณภาพชีวิตทําให�เกิดการรับรู� และเข�าใจลักษณะของงานบริการว�าเป:นงานหนัก ท่ีจะต�องพบกับคนจํานวนมาก และตอบสนองความต�องการท่ีหลากหลายของลูกค�าอยู�ตลอดเวลา และทําให�ตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค6ของตัวผู�ใช�บริการ ในกระบวนการบริการในฐานะท่ีเป:นผู�แสดงเจตนา ในการรับบริการลูกค�าควรมีมารยาทท่ีดี และใช�คําพูดท่ีชัดเจนเข�าใจง�ายในการระบุความต�องการการบริการเม่ือผู�ให�บริการเข�าใจ และสนองการบริการท่ีถูกใจลูกค�าก็จะทําให�เกิดความรู�สึก และทัศนะคติท่ีดีต�อการบริการ         2)  ความสําคัญต�อผู�ให�บริการแบ�งเป:น 2 ลักษณะคือ           ก)  ความสําคัญต�อผู�ประกอบการหรือผู�บริหารการช�วยเพ่ิมผลกําไรระยะยาวให�กับธุรกิจช�วยภาพพจน6ท่ีดีของธุรกิจ ช�วยลดการเปลี่ยนใจของลูกค�าไปจากธุรกิจช�วยรักษาพนักงานให�ปฏิบัติงานกับธุรกิจทําให�ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค�า หรือผู�บริโภคเป:นอันดับแรก และรู�จักสํารวจความต�องการหรือความคาดหวังของลูกค�า, ทําให�เห็นความสําคัญของบุคลากรหรือผู�ท่ีปฏิบัติงานบริการซ่ึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะดึงผู�บริโภคให�มาเป:นลูกค�าประจําขององค6การธุรกิจ, ทําให�เข�าใจกลยุทธ6การบริการต�างๆ ทําให�สามารถวิเคราะห6ปCญหาข�อบกพร�อง และแนวโน�มของการบริการเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข และกําหนดทิศทางของการบริการท่ีตลาดต�องการได�          ข)  ความสําคัญต�อผู�ปฏิบัติงานบริการช�วยให�มีอาชีพ และรายได�ช�วยสร�างโอกาสในการเสนอขายทําให�เกิดการรับรู�เปVาหมายของการให�การบริการท่ีถูกต�องตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการท่ีผู�ปฏิบัติงานบริการพึงปฏิบัติ ซ่ึงเป:นภาพลักษณ6เบ้ืองต�นของการบริการและทําให�รู�จักวิเคราะห6ความต�องการของลูกค�า และคุณลักษณะของการบริการท่ีสร�างความประทับใจแก�ลูกค�า รวมท้ังการแก�ปCญหาเฉพาะหน�าลักษณะของการบริการ มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างไปจากสินค�า หรือผลิตภัณฑ6ท่ัวไปเม่ือเก่ียวพันกับการดําเนินการทางธุรกิจซ้ือขายสินค�า และบริการคือสาระสําคัญของความไว�วางใจ Trust สิ่งท่ีจับต�องไม�ได� Intangibility ลักษณะท่ีแบ�งแยกออกจากกันไม�ได� Inseparability ลักษณะท่ีแตกต�างไม�คงท่ี Heterogeneity      การจัดการระบบการบริการ      เม่ือลูกค�ามาติดต�อขอรับบริการจากองค6การธุรกิจอย�างใดอย�างหนึ่ง การปฏิสัมพันธ6ระหว�างลูกค�า และผู�ให�บริการหรือผู�ปฏิบัติงานบริการจะเกิดข้ึนทันทีพร�อมกับเหตุการณ6ต�างๆ ติดตามมาในกระบวนการบริการนั้น วิธีการปฏิบัติต�อลูกค�าอาจแตกต�างกันไปบ�าง แต�องค6ประกอบของระบบการบริการส�วนใหญ�จะคล�ายคลึงกันซ่ึงเป:นส�วนสําคัญ ท่ีทําให�กระบวนการจัดการระบบการบริการสามารถดําเนินไปได�อย�างสมบูรณ6ประกอบด�วย 



11 1. โครงสร�างของระบบการบริการService systems หมายถึง การจัดวางแบบแผนการดําเนินการต�างๆ ในอันท่ีจะให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของบุคคลท่ีมารับบริการ ท้ังนี้โครงสร�างของระบบการบริการท่ัวๆไป จะประกอบด�วยสัมพันธภาพของส�วนต�างๆ อันได�แก�ลูกค�าผู�ปฏิบัติงานบริการองค6การบริการผลิตภัณฑ6บริการ และสภาพแวดล�อมของการบริการ 2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบการบริการการจัดการ ระบบการบริการสมัยใหม�จะเน�นกระบวนการจัดการบริการ และให�ความสําคัญในการรับฟCงความคิดเห็นของลูกค�า และการตัดสินใจของผู�ท่ีปฏิบัติบริการส�วนหน�าท่ีติดต�อสัมผัสกับลูกค�าโดยตรง เป:นประจําเก่ียวกับความต�องการของลูกค�า และวิธีการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความพอใจของลูกค�าเป:นหลัก ซ่ึงเป:นแนวคิดท่ีแตกต�างจากการจัดการในอดีตท่ีคณะผู�บริหารสูงสุดมีอํานาจสั่งการลงมาเป:นระดับชั้น ว�าควรจะให�บริการแก�ลูกค�าอย�างไรดังนั้นจึงเน�น “ช�วงเวลาของความจริง” 3. กระบวนการจัดการระบบการบริการเพ่ือให�องค6การสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามท่ีคาดไว�กระบวนการจัดการระบบการบริการจะเริ่มต�นจากการนําเอา “ปCจจัยนําเข�า” (inputs) หรือการกําหนดเปVาหมายการจัดการและทรัพยากรต�างๆ เข�าสู� “กระบวนการจัดการ” (process) ซ่ึงประกอบด�วยการวางแผนการจัดระบบงานการจัดบุคลากร การสั่งการ และการควบคุม จนกระท่ังได� “ปCจจัยนําออก”(outputs) หรือผลของการดําเนินงานในรูปของผลิตภัณฑ6บริการ  วงจรของการให�บริการ     การบริการเป:นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย�างมีระบบเป:นข้ันตอน เช�นเดียวกับการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ในวงการธุรกิจนั่นคือ มีองค6ประกอบของปCจจัยนําเข�า กระบวนการปCจจัยนําออกและข�อมูลย�อนกลับ โดยเริ่มต�นจากลูกค�าหรือผู�รับบริการมีความต�องการการบริการ (ปCจจัยนําเข�า) ความต�องการนี้เองเป:นแรงกระตุ�น ให�ผู�รับบริการพยายามค�นหาการบริการท่ีสามารถตอบสนองความต�องการดังกล�าว ให�ได�ผู�รับบริการจึงจําเป:นต�องปฏิสัมพันธ6กับผู�ให�บริการเพ่ือแสดงความต�องการของตนออกมาให�เกิดการรับรู� และมีการดําเนินการในอันท่ีจะตอบสนองความต�องการนั้น (กระบวนการให�บริการ) ซ่ึงในท่ีสุดผู�รับจะได�รับการบริการอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจ (ปCจจัยนําออก) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการบริการท่ีได�รับจะส�งผลต�อความรู�สึกนึกคิดของลูกค�า ความพึงพอใจในทางบวกหรือลบได� ความต�องการของผู�ให�บริการ     การเข�าใจธรรมชาติของบุคคลทําให�เราทราบว�าคนเรานั้นแตกต�างกัน และความต�องการของบุคคลเป:นสิ่งท่ีจะต�องได�รับความตอบสนองไม�ทางใดก็ทางหนึ่ง ด�วยเหตุนี้ธุรกิจบริการหลากหลายประเภท เกิดข้ึนด�วยนโยบายท่ีเน�นการบริการลูกค�าโดยเริ่มต�นจากการค�นหาสิ่งท่ีลูกค�า 



12 ต�องการผ�านวิธีการตอบสนองความต�องการ และในท่ีสุดใช�ความพยายามทําให�ลูกค�าได�รับความพึงพอใจได�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได�และกลับมาใช�บริการอีก     ประเภทของความต�องการของผู�รับบริการเป:นความจําเป:นต�อการดําเนินชีวิตแบ�งได� 3 ระดับคือความต�องการในการดํารงชีวิต (basic needs)ความต�องการความสะดวกสบาย (convenience needs)ความต�องการลดภาระความยุ�งยากในชีวิตความต�องการรูปแบบชีวิตหรือความมีเอกลักษณ6 (life – style/identity needs)เป:นความต�องการในการแสวงหาความสุขหรือเปVาหมายสูงสุดในชีวิตข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือของผู�รับบริการกระบวนการการตัดสินใจซ้ือสินค�าหรือบริการของลูกค�าจะเก่ียวข�องกับข้ันตอนของการเลือก 2 ลักษณะคือการพิจารณาเง่ือนไขต�อรองการพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลือกดังนี้ 1. การให�ความสําคัญกับผู�ปฏิบัติงานบริการ2. การเสริมสร�างคุณภาพของการบริการเกณฑ6การเลือกใช�บริการของลูกค�า     การเลือกใช�บริการของลูกค�ามักจะข้ึนอยู�กับการรับรู�ภาพลักษณ6ของธุรกิจต�างๆ และความต�องการส�วนบุคคลโดยท่ัวไปไม�ว�าจะเป:นธุรกิจแบบใด หรือให�บริการอย�างไรก็ตามลูกค�ามักจะใช�เกณฑ6การพิจารณาคุณภาพของการบริการในเรื่องท่ีตนเห็นว�าสําคัญ (Fitzsimmons and Fitzsimmons) ได�จําแนกเกณฑ6ท่ีลูกค�าเห็นว�าสําคัญต�อการเลือกใช�บริการ 9 ลักษณะ ดังต�อไปนี้ 1. การเข�าถึงการบริการได�ทันทีตามความต�องการของลูกค�า2. ความสะดวกของทําเลท่ีตั้งในการเข�ารับบริการ3. ความหน�าเชื่อถือไว�วางใจของการให�บริการ4. การให�ความสําคัญต�อลูกค�าแต�ละคน5. ราคาค�าบริการท่ีเหมาะสมกับลักษณะของการบริการ6. คุณภาพของการให�บริการท้ังในระหว�างรับบริการและภายหลังรับบริการ7. ชื่อเสียงของบริการท่ีได�รับการยกย�องชมเชย8. ความปลอดภัยของการให�บริการโดยผู�เชี่ยวชาญ9. ความรวดเร็วในการให�บริการเกณฑ6การพิจารณาคุณภาพของการบริการของลูกค�า     ในการประเมินคุณภาพของการบริการท่ัวๆไปลูกค�ามักใช�เกณฑ6ในการพิจารณาคุณภาพของการบริการท่ีได�รับโดยคํานึงถึงคุณลักษณะ 10 ประการดังนี้ 1. ลักษณะของการบริการ (appearance)2. ความไว�วางใจ (reliability)3.ความกระตือรือร�น (responsiveness)



13 4. ความเชี่ยวชาญ (competence)5. ความมีอัธยาศัยนอบน�อม (courtesy)6. ความหน�าเชื่อถือ (creditability)7. ความปลอดภัย (security)8. การเข�าถึงบริการ (access)9. การติดต�อสื่อสาร (communication)10.การเข�าใจลูกค�า (understanding of customer)แนวคิดการสร�างพฤติกรรมจิตบริการด�วยเทคนิคการปรับพฤติกรรม     องค6การธุรกิจท่ีเล็งเห็นการณ6ไกลในการดําเนินธุรกิจให�ประสบผลสําเร็จ จะมีแนวทางการเสริมสร�างคุณภาพของการบริการจึงมีส�วนสําคัญกับองค6ประกอบ 3 ส�วนคือ การบริหารการบริการขององค6การให�มีคุณภาพ การปฏิบัติงานบริการของพนักงานท่ีมีคุณภาพ การรับรู�คุณภาพของการบริการของลูกค�า การเสริมคุณภาพของการบริการอย�างท่ัวถึงต�อเนื่องอย�างสมํ่าเสมอ “หัวใจของการบริการท่ีแท�จริงอยู�ท่ีคุณภาพของการบริการท่ีสามารถสร�างความประทับใจ อย�างแนบแน�นให�กับลูกค�า” 1.3  แนวคิดการสร�างพฤติกรรมจิตบริการด�วยเทคนิคการปรับพฤติกรรม 1.3.1  ความหมายของจิตบริการ     อาภรณ6  ภู�วิทยาพันธุ6 (2549, น. 12) ให�ความหมายคําว�า “จิตบริการ” หรือ “จิตสํานึกในการบริการ” หรือ “หัวใจบริการ” ว�ามาจาก “Service Mind” ประกอบด�วยคําหลักๆ อยู�สองคําคือ Service = การบริการและMind = จิตใจเม่ือรวมกันแล�วจะหมายถึงการมีจิตใจของการเป:นผู�ให�บริการซ่ึงแสดงออกในรูปของพฤติกรรมได�ดังนี้ 1) ให�บริการด�วยรอยยิ้มและคําพูดท่ีเหมาะสมเพ่ือสร�างความไว�วางใจให�กับลูกค�า2) แสดงออกถึงความพร�อมและความเต็มใจในการให�บริการแก�ลูกค�า3) สามารถควบคุมกิริยาและน้ําเสียงในขณะให�บริการเป:นอย�างดี4) เก็บอารมณ6ได�ดีขณะรับฟCงข�อร�องเรียนในเรื่องต�างๆจากลูกค�า5) มีน้ําใจท่ีจะเสนอแนะหรือให�ข�อมูลในเรื่องอ่ืนๆท่ีเห็นว�าเป:นประโยชน6แก�ลูกค�า6) เป]ดใจรับฟCงคําติชมของลูกค�าท่ีมีต�อการให�บริการของตนได�เสมอ1.3.2 ประโยชน!ของจิตบริการ     การท่ีพนักงานผู�ให�บริการมีจิตบริการย�อมทําให�เกิดการให�บริการท่ีดีแก�ลูกค�าซ่ึงจะเป:นผลดีท้ังต�อหน�วยงานและตัวผู�ให�บริการเองดังนี้ 



14          1)  มัดใจลูกค�า การบริการท่ีดีย�อมสามารถถูกใจลูกค�าให�เกิดความภักดี(Loyalty) ต�อสินค�าหรือการบริการทําให�เกิดการ “ซ้ือซํ้า”         2)  ประชาสัมพันธ6 ต�อเม่ือมัดใจลูกค�าได�แน�นอนว�าลูกค�าจะเป:นผู�หนึ่งท่ีจะช�วยประชาสัมพันธ6สินค�าบริการท่ีตนเองประทับใจนั้น ไปยังผู�อ่ืนให�มาร�วมเป:นลูกค�าด�วยหรือท่ีเรียกว�า “บอกต�อ”         3)  สร�างภาพลักษณ6ท่ีดี ต�อหน�วยงานลูกค�าท่ีได�รับบริการท่ีดี จะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจไม�เพียงแต�ต�อผู�ให�บริการเท�านั้น ยังชื่นชมไปถึงหน�วยงานของผู�ให�บริการอีกด�วย         4)  สร�างรายได�และผลกําไรหน�วยงานท่ีทําให�ลูกค�าพึงพอใจ และประทับใจย�อมท่ีจะรักษาลูกค�าเก�าไว�ได� และมีลูกค�าใหม�เพ่ิมดังนั้นรายได� และผลกําไรของหน�วยงานก็จะเพ่ิมมากข้ึนด�วย         5)  ได�รับความชื่นชม และความก�าวหน�าในงานการให�บริการท่ีดี จะทําให�ลูกค�าประทับใจ และชื่นชมในตัวผู�ให�บริการและหน�วยงานนอกจากนี้ลูกค�าจะมีการซ้ือซํ้า และบอกต�อจะส�งผลให�หน�วยงานมีรายได� และเจริญรุ�งเรืองยิ่งข้ึนพนักงานผู�ให�บริการก็ย�อมมีความเจริญก�าวหน�าด�วยเช�นกัน    1.3.3  ความสําคัญของการสร�างจิตบริการ         สุนิตย6  ชูใจ (2511, น. 3) กล�าวว�า ถ�าพนักงานทุกคนในหน�วยงาน หรือองค6การมีจิตบริการแล�ว จะทําให�การทํางานในทุกหน�วยงาน หรือองค6การดําเนินการไปได�ด�วยความเรียบร�อยและได�รับประโยชน6ของจิตบริการตามท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�น นอกจากนี้จิตบริการยังถือว�าเป:นความสามารถอย�างหนึ่งซ่ึงโดยส�วนใหญ�จัดเป:นความสามารถหลัก (Core  Competency) ท่ีหน�วยงานหรือองค6การคาดหวังให�พนักงาน หรือบุคลากรทุกคน และทุกระดับงานจะต�องมีความสามารถในด�านนี้และยังเป:นปCจจัยสําคัญอีกอย�างหนึ่งท่ีใช�ในการวัด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานผู�ให�บริการในหน�วยงานหรือองค6การอีกด�วย โดยมีการระบุลักษณะพฤติกรรม และให�ค�าระดับท่ีแตกต�างกันไว�สําหรับการประเมินผลในภาพรวมของจิตบริการดังนี้          1. ระดับ 1 (ตํ่ากว�ามาตรฐานท่ีกําหนดอย�างมาก) มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้            1.1 ทําภารกิจส�วนตัวก�อนเสมอโดยให�ลูกค�ารอการให�บริการจากตนเอง            1.2 ไม�รับฟCงข�อร�องเรียนต�างๆในการให�บริการของตนเองจากลูกค�า            1.3 แสดงกิริยาท�าทางและน้ําเสียงไม�พอใจบ�อยครั้งเม่ือลูกค�าซักถามข�อมูล          2. ระดับ 2 (ตํ่ากว�ามาตรฐานท่ีกําหนด) มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้            2.1 ช�วยเหลือลูกค�าตามความจําเป:นหรือเท�าท่ีมีการร�องขอ            2.2 ให�ข�อมูลหรือตอบข�อซักถามต�างๆแก�ลูกค�าได�ไม�ละเอียด            2.3 แสดงกิริยาท�าทางและน้ําเสียงไม�พอใจบ�อยครั้งเม่ือลูกค�าซักถามข�อมูล



15           3. ระดับ 3 (ตามมาตรฐานท่ีกําหนด) มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้            3.1 ยิ้มแย�มแจ�มใสในการให�ข�อมูลหรือตอบข�อซักถามต�างๆแก�ลูกค�า            3.2 ให�ข�อมูลหรือตอบข�อซักถามต�างๆแก�ลูกค�าได�อย�างถูกต�องชัดเจน            3.3 รับฟCงสาเหตุและแนวทางแก�ไขข�อร�องเรียนต�างๆในการให�บริการของตนเองจากลูกค�า          4. ระดับ 4 (สูงกว�ามาตรฐานท่ีกําหนด) มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้            4.1 ควบคุมอารมณ6และบุคลิกภาพได�อย�างเหมาะสมเม่ือลูกค�าแสดงกิริยาท�าทางและน้ําเสียงไม�พอใจ            4.2 ให�คําแนะนําแก�ลูกค�าถึงบุคคลหรือสถานท่ีท่ีควรติดต�อหากตนเองไม�สามารถให�บริการหรือให�ข�อมูลใดๆ            4.3 พัฒนาและปรับปรุงตนเองเสมอในการให�บริการแก�ลูกค�า          5.  ระดับ 5 (สูงเกินกว�ามาตรฐานท่ีกําหนดอย�างมาก) มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้            5.1 เสนอท่ีจะให�ความช�วยเหลือแก�ลูกค�าก�อนเสมอ            5.2 เป:นตัวแทนของหน�วยงาน/องค6การในการแลกเปลี่ยนประสบการณ6และถ�ายทอดหลักปฏิบัติในการให�บริการแก�ลูกค�า            5.3 สอนและให�คําแนะนําแก�สมาชิกภายใน และภายนอกทีมในการควบคุมและแสดงกิริยาท�าทาง และน้ําเสียงท่ีเหมาะสมเม่ือเผชิญกับลูกค�าในรูปแบบต�างๆ            จากค�าระดับข�างต�นหากพนักงานผู�ให�บริการของหน�วยงานคนใดมีผลการประเมินตํ่ากว�า 3 แล�วอาจกล�าวได�ว�าพนักงานผู�ให�บริการนั้นยังมีพฤติกรรมจิตบริการท่ีน�อยเกินไปควรได�รับการสร�างหรือพัฒนาด�านจิตบริการให�มากยิ่งข้ึน         นักวิชาการได�กล�าวไว�ว�าการท่ีจะทําให�ใช�บริการมีความพึงพอใจสูงสุดในการมาใช�บริการนั้นมีกุญแจสําคัญ  8 ดอก ดังนี้  (สมชาติ  กิจยรรยง, 2536 : 44 – 45)           กุญแจดอกท่ีหนึ่งคือ การมีความเข�าใจในความต�องการของผู�ใช�บริการ และปCญหาท่ีสําคัญคือผู�ให�บริการควรจะทําอย�างไรให�สามารถล�วงรู�ถึงความต�องการของผู�ใช�บริการได�สมชาติกิจยรรยงจึงได�ฝากสูตรซ่ึงเรียกว�าสูตร 4 ส. ไว�เพ่ือให�ผู�ให�บริการได�เข�าใจถึงความต�องการของผู�ใช�บริการดังนี้          -  สดับคือการรับฟCงจากคําพูดคําบอกคํากล�าวหรือแม�แต�คําบ�นเพ่ือให�ทราบถึงปCญหาและความต�องการของผู�ใช�บริการซ่ึงผู�ให�บริการต�องมีศิลปะในการฟCงคือต้ังใจและพร�อมท่ีจะช�วยแก�ไขหรือช�วยเหลือ          -  สอบถามเพ่ือให�รู�ถึงความต�องการของผู�ใช�บริการ          -  สังเกต คือการสังเกตพฤติกรรมภาษาท�าทางและการแสดงออกของลูกค�าใน



16  อิริยาบถต�างๆและผู�ให�บริการจะต�องแปลความหมายออกเช�นการท่ีผู�ใช�บริการสบตาหรือหยุดมองอย�างสนใจยิ้มเม่ือเห็นสิ่งท่ีต�องการนั่นหมายถึงความต�องการท่ีผู�ใช�บริการแสดงออกจากภาษาท�าทางเป:นต�น          -  สถิติคือ การใช�ประสบการณ6ในการบริการผู�ใช�บริการหรือลูกค�าแต�ละประเภทต�างๆ ไว�เป:นข�อมูลสถิติเพ่ือจะได�นํามาวิเคราะห6 ซ่ีงจะทําให�ทราบถึงความต�องการของผู�ใช�บริการได�อย�างรวดเร็วข้ึนโดยการอาศัยสถิติเป:นข�อมูลในการให�บริการ         กุญแจดอกท่ีสองคือ การรู�จักวิธีการติดต�อสื่อสารท่ีดีท้ังภาษาคําพูดและท่ีไม�ใช�ภาษาคําพูดหรือเรียกว�าภาษาท�าทางหรืออวจนภาษาดังนี้          -  การติดต�อโดยใช�ภาษาคือ การติดต�อโดยใช�คําพูดท่ีดีและคําพูดท่ีดีนั้นสามารถสร�างมิตรภาพท่ียืนยาว          -  การติดต�อโดยไม�ใช�ภาษาในบางครั้งคนจะมีการติดต�อกันโดไม�ใช�ภาษา โดยจะใช�ภาษาทางกายควบคู�ไปกับภาษาพูด ซ่ึงการแสดงออกโดยภาษาทางกายนั้นจะสามารถสร�างให�เกิดมนุษยสัมพันธ6ท่ีดีหรือไม�ดีก็ได�เช�นกัน         กุญแจดอกท่ีสามคือ ความมีมารยาทโดยการท่ีผู�ให�บริการมีการแสดงออกท่ีดีต�อหน�าผู�ใช�บริการการแสดงออกท่ีดีคือ การมีมารยาทท่ีงดงามซ่ึงสามารถแสดงออกได�ทางพฤติกรรมการพูดการนั่งการยืนการเดิน หรือการแสดงออกทางภาษากายดังนี้          -  การสุภาพอ�อนน�อมอ�อนโยน          -  การรู�จักเก็บรักษาอารมณ6หรือการมีสติในขณะปฏิบัติงาน          -  การรู�จักระมัดระวังกิริยามารยาท            -  ความเป:นผู�รู�จักอดทนอดกลั้น          -  การยอมรับคําตําหนิและคําตักเตือน          -  จงต้ังฟCงผู�ใช�บริการในทุกๆข�นตอนของการให�บริการ          - การกล�าวขออภัยขอโทษเม่ือเกิดข�อผิดพลาดในการให�บริการ          - การกล�าวขอบคุณผู�ใช�บริการในโอกาสอันสมควร         กุญแจดอกท่ีสี่คือ การมีความรับผิดชอบสูตรสําเร็จในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทํางานและการเป:นการเพ่ิมผลผลิตในการทํางานคือสูตร 5 ส.  สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ สร�างนิสัย         กุญแจดอกท่ีห�าคือ ความสามารถในการรอบรู�เพราะความรู�ทําให�เกิดทัศนคติท่ีดีทําให�เกิดความเชื่อม่ันในการทํางานติดตามมา และทําให�เกิดขวัญและกําลังใจท่ีดีอีกด�วย และสิ่งท่ีผู�ให�บริการต�องการทราบคือ          -  รู�จักสินค�ารู�จักงานรู�จักบริการ          -  รู�จักระบบงานของตนรู�จักองค6กรรวมท้ังรู�จักผู�บริหาร 



17 -  รู�จักข�าวสารข�อมูลท่ีดี -  รู�จักการแนะนําในสิ่งท่ีจะเป:นประโยชน6ต�อลูกค�า -  รู�จัดจดจํารายละเอียดต�างๆของลูกค�าได� -  รู�จักลูกค�าแต�ละประเภทว�าเขาต�องการอะไร -  รู�จักการพัฒนาตนเองอยู�เสมอ     กุญแจดอกท่ีหกคือ การทําให�มีความน�าเชื่อถือการท่ีมีผู�มีหน�าท่ีในการให�บริการจะมีความน�าเชื่อถือได�นั้น คุณสมบัติประจําตัวของแต�ละคนเป:นสิ่งท่ีสําคัญ ในการทําหน�าท่ีบริการแต�มักจะพบปCญหาอยู�ท่ีว�าจะทําอย�างไรจึงจะทําให�ผู�ใช�บริการเกิดความศรัทธา และเชื่อถือและนอกจากการทําให�คนเชื่อถือหรือเชื่อม่ันแล�ว ผู�ท่ีทําหน�าท่ีบริการควรจะต�องทําให�เป:นคนน�าไว�วางใจโดยมีแนวคิดท่ีควรปฏิบัติดังนี้ - การให�ความสนใจในตัวผู�ใช�บริการ -  การมีความจริงใจท่ีจะให�ความช�วยเหลือให�คําแนะนําและให�บริการ -  การเป:นผู�รู�จักกาลเทศะระวังกิริยาท�าทาง -  การรักษาความลับของผู�ใช�บริการซ่ึงในการปฏิบัติหน�าท่ีจะต�องยึดม่ันในจรรยาบรรณในการทํางานไว�เสมอ -  การมีความซ่ือสัตย6สุจริตในเรืองเงินทอง -  การรักษาเวลารักษาคําพูดและรักษาสัญญา     กุญแจดอกท่ีเจ็ดคือ การเป:นผู�มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีโดยยึดหลักแนวคิดเพ่ืออายุสุขภาพและชีวิตท่ีดีคืออาหาร อากาศ อารมณ6 ออกกําลัง อนามัย อุจจาระ อบายมุข อุทัยอดิเรก และอุตุเม่ือสุขภาพกายดีย�อมส�งผลให�สุขภาพจิตดีตามไปด�วย กุญแจดอกท่ีแปดคือ การจัดบรรยากาศให�สะอาดสว�างสงบปลอดภัย และเป:นระเบียบ     สมิต  สัชฌุกร (2542 : 34) กล�าวว�าการสร�างพฤติกรรมจิตบริการนั้นเป:นสิ่งท่ีทําได�ไม�ยากแต�ต�องใช�เวลาอยู�บ�าง ท้ังนี้อาจจะไม�ใช�เวลามากก็ได�หากมีสิ่งเร�า (Stimulus)มาทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได�อย�างพอเหมาะ จนเกิดการเรียนรู� (Learning) และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะค�อนข�างถาวร ซ่ึงอาจจําเป:นต�องใช�การเสริมแรง (Reinforcement)อย�างเหมาะสม และต�อเนื่องนั่นคือการนําเทคนิคของการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) มาใช�ในการสร�างพฤติกรรมจิตบริการ 



18 ความหมายของการปรับพฤติกรรม     สมโภชน6  เอ่ียมสุภาษิต (2536 : 3-15) ให�ความหมายการปรับพฤติกรรมว�า การนําเอาหลักการแห�งพฤติกรรมซ่ึงได�แก� แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู� การวางเง่ือนไขและแนวคิดทางจิตวิทยาต�างๆ มาประยุกต6ใช�เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย�างเป:นระบบ     สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2529 : 15) กล�าวว�าการปรับพฤติกรรมท่ีนําเอาหลัก การแห�งพฤติกรรมมาประยุกต6ใช�นั้น ผู�ท่ีจะนําเทคนิคการปรับพฤติกรรมมาใช�ควรจะต�องเข�าใจในหลัก การของการเกิดพฤติกรรม และการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพฤติกรรมซ่ึงสามารถแสดงเป:นโมเดลของการเกิดพฤติกรรมได�ดังแสดงตามภาพท่ี 2.1 ดังนี้ โมเดลของการเกิดพฤติกรรม  A=Antecedence ได�แก�เง่ือนไขนําเป:นตัวกระตุ�นหรือสัญญาณท่ีมาก�อน พฤติกรรม บางท�านอาจใช� A=Antecedence ได�แก� เง่ือนไขนําเป:นตัวกระตุ�น หรือสัญญาณท่ีมาก�อน B=Behavior ได�แก� พฤติกรรมท่ีเกิดตามมา  C=Consequence ได�แก� ผลกรรมท่ีเกิดข้ึนหลังพฤติกรรมท่ีแสดงออกไปซ่ึงมีท้ังทางด�านบวก (ผลกรรมท่ีชอบ/พึงพอใจ) และทางด�านลบ (ผลกรรมท่ีไม�ชอบ/ไม�พึงพอใจ) จากโมเดลของการเกิดพฤติกรรมอธิบายได�ว�า การเกิดข้ึนของพฤติกรรมจะเกิดจากการท่ีมีเง่ือนไข (A) หรือสิ่งเร�ามากระตุ�นให�บุคคลแสดงพฤติกรรม (B) ท้ังนี้ก�อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมบุคคลจะใช�ความคิดก�อนในสองลักษณะคือ 1) คาดหวังถึงผลกรรม (C) ท่ีจะเกิดตามมาจากการแสดงพฤติกรรมและคํานึงถึงความสามารถของตนเองท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นว�า จะทําได�หรือไม�ท้ังนี้เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมออกไปแล�วหากได�รับผลกรรมบวก (C+) ก็มีแนวโน�มว�าพฤติกรรมนั้นอาจจะเกิดข้ึนได�อีกแต�ถ�าบุคคลแสดงพฤติกรรมออกไปแล�วกลับได�รับผลกรรมลบ (C-) ก็มีแนวโน�มว�าพฤติกรรมนั้นอาจจะไม�เกิดข้ึนอีก  ความคิด 1.ความคาดหวังเก่ียวกับผลกรรม 2.ความสามารถของตนเองท่ีจะแสดงพฤติกรรม A B C 



19  ดังนั้นในการปรับพฤติกรรมโดยท่ัวไปจึงนิยมใช�ตัวผลกรรมมาเป:นตัวสร�างหรือลดพฤติกรรมเปVาหมายเป:นส�วนใหญ� 1.3.4  เทคนิคของการปรับพฤติกรรมในการสร�างพฤติกรรมจิตบริการ     วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล (2553) เทคนิคในการปรับพฤติกรรมนั้นมีรายละเอียดค�อนข�างมากแต�เพ่ือให�ง�ายต�อการนํามาประยุกต6ใช�อาจแบ�งออกเป:นดังนี้ 1) การสร�างพฤติกรรมใหม�การสร�างพฤติกรรมใหม�จะใช�วิธีให�การเสริมแรงต�อพฤติกรรมท่ีต�องการให�เกิดข้ึนซ่ึงเทคนิคท่ีใช�ในการสร�างพฤติกรรมใหม�ได�แก�     ก)  การให�ตัวแบบ (Modeling) เป:นกระบวนการท่ีทําให�เกิดการเรียนรู�โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบท่ีเป:นตัวอย�างท่ีดีพฤติกรรมของตัวแบบสามารถนํามาประยุกต6ใช�ในการเสริมสร�างพฤติกรรมใหม�ให�แก�ตนเองหรือบุคคลท่ีเราต�องสร�างพฤติกรรมได�ตัวอย�างการสร�างพฤติกรรมจิตบริการให�เกิดข้ึนด�วยเทคนิคการให�ตัวแบบสามารถดําเนินการได�หลายวิธีเช�น      ผู�บริหารหรือหัวหน�างานเป:นตัวแบบท่ีดีในด�านการให�บริการดังนั้นผู�บริหารหรือหัวหน�างานจะต�องแสดงให�พนักงานผู�ให�บริการได�เห็นถึงการปฏิบัติตัวท่ีถูกต�องเม่ือมีลูกค�าเข�ามาใช�บริการว�าจะต�องทําอย�างไรเช�นการยิ้มการทักทายการต�อนรับและการให�บริการท่ีดีแก�ลูกค�าต�างๆเป:นต�นซ่ึงพนักงานผู�ให�บริการนอกจากจะเกิดความศรัทธาในตัวผู�บริหารหรือหัวหน�างานได�มากแล�วยังพร�อมท่ีจะปฏิบัติตามอีกด�วยท้ังนี้หากพนักงานผู�ให�บริการสามารถเลียนแบบและแสดงพฤติกรรมการให�บริการท่ีดีแก�ลูกค�าได�ผู�บริหารหรือหัวหน�างานต�องให�การเสริมแรงทันทีและทุกครั้งการเสริมแรงอาจจะเป:นคําชมหรือคะแนนความดีความชอบหรือสิ่งอ่ืนๆท่ีเป:นท่ีต�องการ     ข)  การจัดฝ�กอบรมสัมมนาเก่ียวกับการให�บริการท่ีดีหรือการฝ�กปฏิบัติในงาน (On the job training) ซ่ึงถือได�ว�าเป:นการใช�เทคนิคของการให�ตัวแบบ ท้ังนี้ตัวแบบจะอยู�ท่ีตัววิทยากรผู�บรรยายการสาธิตต�างๆ จากผู�บรรยายและตัวแบบจากสื่อต�างๆท่ีได�จากการฝ�กอบรมหรือการฝ�กปฏิบัติผู�เข�าฝ�กอบรมสัมมนา หรือฝ�กปฏิบัติผู�เข�าฝ�กอบรมสัมมนา หรือฝ�กปฏิบัติจะเกิดการเรียนรู�จากการได�เห็นตัวแบบต�างๆ และหากได�มีโอกาสฝ�กปฏิบัติตามด�วยแล�วก็จะช�วยให�เกิดการจดจําได�ดียิ่งข้ึนท้ังนี้ เม่ือผู�เข�าอบรมสัมมนา หรือฝ�กปฏิบัติในงานนําสิ่งท่ีได�เรียนรู�มาใช�ในการปฏิบัติงานด�านการบริการได�ดีผู�บริหาร หรือหัวหน�างานควรให�การเสริมแรงพฤติกรรมนั้น เพ่ือให�พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนอย�างสมํ่าเสมอต�อไป การฝ�กปฏิบัติในงานจะช�วยให�ผู�รับฝ�กสามารถแสดงพฤติกรรมตรงตามท่ีต�องการได�ดีกว�าการฝ�กอบรมสัมมนา ท้ังนี้เพราะการฝ�กปฏิบัติในงานจะเป:นการเรียนรู�จากประสบการณ6ตรงในงานท่ีปฏิบัติจริงส�วนการฝ�กอบรมสัมมนาจะให�ความรู�ในภาพกว�าง ๆ ไม�เจาะจงชัดเจนและการทดลองปฏิบัติจะใช�การจําลองเหตุการณ6หรือสาธิตอย�างคร�าวๆ ไม�ได�อยู�ในสภาพการณ6จริง 



20 ค)  การแต�งพฤติกรรม (Shaping)โดยหลักการจะดําเนินการเป:นข้ันตอนดังต�อไปนี้     ข้ันตอนท่ี 1 เลือกพฤติกรรมเปVาหมายท่ีต�องการให�เกิดข้ึนโดยท่ีพฤติกรรมนั้นต�องเฉพาะเจาะจง และควรแบ�งพฤติกรรมนั้นออกเป:นข�อย�อยๆ ท่ีเริ่มจากง�ายไปยาก ข้ันตอนท่ี 2 เลือกตัวเสริมแรงทางบวกท่ีเหมาะสมเช�นคําชมเชยหรือให�รางวัลท่ีเป:นวัตถุสิ่งของ     ข้ันตอนท่ี 3 ลงมือปฏิบัติแต�งพฤติกรรมพร�อมกับให�การเสริมแรงควบคู�กันไปโดยให�การเสริมแรงแก�พฤติกรรมย�อยๆจากง�ายไปหายากทีละพฤติกรรมท้ังนี้จะต�องให�การเสริมแรงทันทีท่ีเกิดพฤติกรรมท่ีต�องการตัวเสริมแรงท่ีให�ต�องพอเหมาะและเป:นท่ีต�องการไม�ควรให�มากหรือน�อยเกินไป     ตัวอย�างการสร�างพฤติกรรมจิตบริการให�เกิดข้ึนโดยเทคนิคการแต�งพฤติกรรมการดําเนินการท่ีได�ผลดีผู�บริหาร หรือหัวหน�างานต�องแน�ใจก�อนว�าพนักงานผู�ให�บริการมีความรู� และสามารถแสดงพฤติกรรมเปVาหมายท่ีต�องการได� ท้ังนี้อาจจะได�จากการให�ตัวแบบตามท่ีได�กล�าวมาแล�วจากนั้นจึงดําเนินการตามข้ันตอนโดยแบ�งพฤติกรรมจิตบริการออกเป:นพฤติกรรมย�อยๆเพ่ือแต�งพฤติกรรมดังนี้ 1. แสดงพฤติกรรมต�างๆ ยิ้ม,ไหว� (ผู�อาวุโสกว�า) และกล�าวทักทายด�วยคําว�า“สวัสดีค�ะ/ครับ” ทุกครั้งกับลูกค�าท่ีมาใช�บริการถ�าพนักงานผู�ให�บริการแสดงพฤติกรรมดังกล�าวนี้ผู�บริการหรือหัวหน�างานต�องให�การเสริมแรงทันทีด�วยการยิ้มให�พนักงานผู�ให�บริการนั้น และหรือผงกศีรษะแสดงท�าทางถึงการยอมรับในพฤติกรรมของผู�ให�บริการนั้น (การเสริมแรงแบบนี้ต�องแสดงให�ผู�ถูกเสริมแรงมองเห็นและรับรู�ได�) 2. แสดงพฤติกรรมกระตือรือร�น และรู�จักสอบถามลูกค�าท่ีมารับบริการ เช�น “มาติดต�ออะไรคะ/ครับ” หรือ “มาติดต�ออะไรค�ะ/ครับมารับบริการอะไรคะ/ครับ” ถ�าพนักงานผู�ให�บริการแสดงพฤติกรรมดังกล�าวผู�บริหารหรือหัวหน�างานต�องให�การเสริมแรงทันที เช�น เดินเข�าไปหาพนักงานผู�ให�บริการนั้นยิ้มให� และกล�าวชมเชยว�า “ดีมาก” หรือ “เยี่ยม” เป:นต�น 3. แสดงพฤติกรรมถึงความยินดีเต็มใจ และรู�จักควบคุมกิริยา และท�าทาง และน้ําเสียงได�ดี ในการบริการให�บริการทําให�ลูกค�าผู�มารับบริการมีความรู�สึกท่ีดี (สังเกตการณ6ของลูกค�า) ถ�าพนักงานผู�ให�บริการแสดงพฤติกรรมดังกล�าวนี้ ผู�บริหารหรือหัวหน�างานต�องให�การเสริมแรงทันทีหลังลูกค�ากลับไปแล�ว เช�น เดินเข�าไปหาพนักงานผู�ให�บริการนั้นยิ้มให�กล�าวชมเชย และแจ�งให�ทราบว�าเขาได�คะแนนความดีความชอบซ่ึงจะมีผลต�อของรางวัล หรือเงินเดือน หรือเงินโบนัสต�อป� เป:นต�น     จากพฤติกรรมย�อยๆเหล�านี้ผู�บริหาร หรือหัวหน�างานต�องให�การเสริมแรงต�อพนักงานผู�ให�บริการเม่ือมีการแสดงพฤติกรรมแต�ละอย�าง และควรให�บ�อยๆ จนกว�าพฤติกรรมจะอยู�



21 คงท่ีจากนั้นจึงให�การเสริมแรงต�อพฤติกรรมในลําดับท่ีสูงข้ึนต�อไปทํา เช�น นี้เรื่อยๆ ไปจนกว�าจะบรรลุผลถึงพฤติกรรมสุดท�าย การเพ่ิมพฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมไว�     เม่ือมีการสร�างพฤติกรรมให�กับพนักงานผู�ให�บริการแล�วสิ่งท่ีสําคัญอย�างยิ่งคือ การรักษาพฤติกรรมให�คงอยู�หรือนานท่ีสุด     การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือการให�สิ่งเร�าหรือตัวเสริมแรงท่ีทําให�บุคคลเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะทําให�พฤติกรรมท่ีถูกเสริมแรงนั้นคงอยู� หรือเกิดบ�อยข้ึนหลักการเสริมแรงทางบวกมีดังนี้ 1) ให�การเสริมแรงทันทีท่ีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค6เกิดข้ึน2) ตัวเสริมแรงท่ีให�ต�องมีขนาดปริมาณท่ีพอเหมาะกับความต�องการของผู� ถูเสริมแรง 3) ถ�าให�ตัวเสริมแรงทางสังคมเช�นคําชม4) ควรให�การเสริมแรงไปตามข้ันตอนเริ่มต�นจากพฤติกรรมท่ีง�ายไปหายาก  สมโภชน6  เอ่ียมสุภาษิต (2536 : 172) กล�าวว�าการใช�การเสริมแรงทางบวกในการปรับพฤติกรรมนั้นเป:นวิธีการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีใช�ได�ง�ายๆดังนี้ 1.ตัวเสริมแรงท่ีเป:นสิ่งของ (Material Rein forcers)2.ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social Rein forcers )3. ตัวเสริมแรงท่ีเป:นกิจกรรม (Activity Rein forcers )4.ตัวเสริมแรงท่ีเป:นอรรถกร (Token Rein forcers )5. ตัวเสริมแรงภายใน (Covert Rein forcers )ตัวอย�างการสร�างพฤติกรรมจิตบริการให�เกิดข้ึนเช�น 1. ให�รางวัลหรือเงินเดือนเพ่ิม2. จัดให�มีโครงการพนักงานผู�ให�บริการดีเด�นด�านจิตบริการข้ึนทุกเดือน3. ต้ังเปVาหมายให�แก�หน�วยงานโดยกําหนดว�ามีทีมงานใดท่ีปฏิบัติงานการให�บริการได�ดี     การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)  คือ การให�สิ่งเร�าหรือสถานการณ6 ท่ีบุคคลไม�พึงพอใจ     ตัวอย�างการสร�างพฤติกรรมจิตบริการให�เกิดข้ึนด�วยเทคนิคการเสริมแรงทางลบสามารถดําเนินการได�หลายวิธี เช�น 1. กําหนดให�พนักงานผู�ให�บริการต�องยิ้ม, ไหว� (ผู�อาวุโสกว�า) และกล�าวทักทายด�วยคําว�า “สวัสดีคะ/ครับ” 



22 2. ประกาศให�พนักงานทุกคนทราบว�าหากมีการร�องเรียนจากลูกค�าในด�านการให�บริการต�อพนักงานคนใดหรือหน�วยงานใดเกินกว�าสามครั้งในแต�ละเดือนพนักงานคนนั้นหรือหน�วยงานนั้นจะถูกตัดเงินเดือนหรือเงินโบนัสประจําป�ลง 5 % การลดพฤติกรรม     การลดพฤติกรรมหมายถึง  การตัดทอนหยุด หรือลบพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค6ออกไปซ่ึงเทคนิคท่ีใช�ส�วนใหญ�จะเป:นลักษณะของการลงโทษ (Punishment) ท้ังนี้ ผู�ลงโทษจะต�องเข�าใจในหลักการของการลงโทษดังนี้ 1. ต�องลงโทษอย�างหนักแน�นในระดับท่ีสามารถหยุดพฤติกรรมนั้นได�2. ผู�ท่ีถูกลงโทษต�องไม�สามารถหลบเลี่ยงหรือหลีกหนีจากการลงโทษไปได�3. ลงโทษทันท่ีและทุกครั้งท่ีพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค6ปรากฏข้ึนการควบคุมตนเองและการบังคับตนเอง     การปรับพฤติกรรมด�วยการควบคุมตนเอง และการบังคับตนเองจัดเป:นเปVาหมายสําคัญสูงสุดของการปรับพฤติกรรมการท่ีบุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรม  หรือการกระทําของตนเองได�โดยท่ีเขาเลือกพฤติกรรมเปVาหมาย  และกระบวนการท่ีจะนําไปสู�เปVาหมายนั้นด�วยตัวเขาเอง จึงเป:นวิธีการท่ีดี และไม�ยึดติดกับการเสริมแรงใดๆ จากภายนอกนอกจากนี้ยังสร�างให�บุคคลมีวินัยในตนเองอีกด�วยการปรับพฤติกรรมโดยการพัฒนาการควบคุมตนเองนั้นสามารถนําเอาเทคนิคต�างๆ มาใช�ได�หลายประการ เช�น 1. การควบคุมสิ่งเร�าไม�ให�มากระตุ�นให�เกิดพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม2. การสังเกตตนเองต�อพฤติกรรมท่ีแสดงออกต�างๆและหม่ันยับยั้งตนเองต�อพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค6 3. การควบคุมการเสริมแรงและการลงโทษตนเอง4. การเสริมสร�างความเชื่อม่ันในตนเองในเรื่องพฤติกรรมท่ีถูกต�อง5. การพัฒนาความรับผิดชอบเป:นคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุดในการควบคุมตนเอง    ตัวอย�างการสร�างพฤติกรรมจิตบริการให�เกิดข้ึนด�วยเทคนิคการควบคุม และการบังคับตนเองนั้นสามารถดําเนินการได�หลายวิธี เช�น 5.1 จัดบรรยากาศของหน�วยงานให�เหมาะสมในการให�บริการ  5.2 จัดทําคําขวัญเพ่ือเตือนใจหรือสร�างค�านิยมให�กับพนักงานผู�ให�บริการ 5.3 ใช�ตัวเสริมแรงภายในโดยสร�างความรู�สึกท่ีดีให�เกิดแก�พนักงานผู�ให�บริการ 5.4 เสนอแนะให�พนักงานกําหนดพฤติกรรมการให�บริการท่ีดีแก�ลูกค�าด�วยตนเอง 



23     การนําเทคนิคการปรับพฤติกรรมมาใช�ในการสร�างพฤติกรรมจิตบริการ ท่ีได�กล�าวมาแล�วคงพอจะเป:นแนวทางท่ีจะช�วยให�ผู�บริหารขององค6การ หรือหัวหน�าหน�วยงานสามารถนําไปประยุกต6ใช�ในการสร�างพฤติกรรมจิตบริการได�เป:นอย�างดี แต�จะต�องพิจารณาว�าควรใช�เทคนิคใดจึงจะเหมาะสมกับหน�วยงาน หรือองค6การของตนเองมากท่ีสุด ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการเสริมแรงพฤติกรรมด�วยเงิน หรือของรางวัลทุกครั้งท่ีเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค6นั้น อาจจะสร�างเง่ือนไขให�เกิดการยึดติดกับเงินเดือน หรือของรางวัลได� ดังนั้น ผู�ให�บริการเสริมแรงในระยะแรกอาจให�การเสริมแรงอย�างสมํ่าเสมอ จนเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค6 แล�วต�อไปควรปรับเปลี่ยนการให�การเสริมแรงดังกล�าวโดยการยืดเวลาออกไป หรือให�มีจํานวนครั้ง ของการแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค6มากครั้งข้ึนก�อนแล�วจึงค�อยให�การเสริมแรงเหมือนพฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ�งของรัฐบาล จะเห็นได�ว�าพฤติกรรมนี้ไม�หยุดลงง�ายๆ เพราะผู�ซื้อมีโอกาสถูกรางวัลบ�างไม�ถูกบ�าง ไม�ทราบว�าจะถูกรางวัลเม่ือใดแต�ก็มีความหวังว�าจะถูกรางวัลได�อีก หรือการไปตกปลาพฤติกรรมนี้ก็มีลักษณะคล�ายกัน แต�แตกต�างกันตรงท่ีสลากกินแบ�งเป:นเรื่องของจํานวนครั้ง ส�วนการตกปลาเป:นเรื่องของเวลาการตกปลาก็มีโอกาสตกปลาได�บ�างไม�ได�บ�าง บอกไม�ได�ว�านานเท�าใดในการหย�อนเบ็ดลงไป จึงจะตกได�ปลาแต�ก็มีความหวังว�าจะตกปลาได�พฤติกรรมตกปลาจึงไม�หยุดลงได�ง�ายๆ เช�นเดียวกันผู�ท่ีจะใช�เทคนิคเสริมแรงให�เกิดผลท่ีดีจึงควรเข�าใจในหลักการดังกล�าวนี้ด�วย     สรุป การท่ีพนักงานผู�ให�บริการมีจิตบริการย�อมทําให�เกิดการให�บริการท่ีดีแก�ลูกค�าซ่ึงจะก�อให�เกิดผลดี ท้ังต�อหน�วยงานและตัวผู�ให�บริการจิตบริการเป:นสิ่งท่ีองค6การ หรือหน�วยงานคาดหวังให�พนักงานทุกคนมีความสามารถในด�านนี้ และยังใช�เป:นปCจจัยในการวัดประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานอีกด�วยการสร�างให�พนักงานผู�ให�บริการมีจิตบริการ จึงมีความสําคัญต�อหน�วยงาน และองค6การปCจจุบันมีการนําเทคนิคการปรับพฤติกรรมมาใช�ในการสร�างพฤติกรรมจิตบริการ ซ่ึงเป:นเรื่องท่ีผู�บริหาร และหัวหน�างานควรให�ความสนใจการปรับพฤติกรรมนั้น โดยส�วนใหญ�จะเน�นการใช�ตัวผลกรรมมาเป:นตัวสร�าง หรือลดพฤติกรรมท่ีต�องการในการปรับพฤติกรรม อาจเริ่มจากการสร�างพฤติกรรมใหม�ด�วยเทคนิคการให�ตัวแบบ และการแต�งพฤติกรรม จากนั้นให�เพ่ิมพฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค6ไว� โดยใช�เทคนิคของการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบส�วนการลงโทษ เพ่ือลดพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค6นั้น เป:นสิ่งท่ีควรระวังอย�างยิ่งในการนํามาใช� เพราะอาจจะก�อให�เกิดปCญหาอย�างอ่ืนๆ ตามมาได�เม่ือพนักงานผู�ให�บริการมีพฤติกรรมของจิตบริการแล�วการปรับพฤติกรรมด�วยการควบคุมตนเอง และการบังคับตนเองโดยการสร�างความรู�สึกท่ีดีให�แก� พนักงานผู�ให�บริการจะเป:นการสร�างพฤติกรรมจิตบริการได�อย�างม่ันคงถาวรท่ีสุด นอกจากนี้ผู�ท่ีจะใช�เทคนิคการเสริมแรงให�เกิดผลดีควรเข�าใจในหลักการของการเสริมแรงอีกด�วย เพ่ือไม�ให�ผู�ถูกเสริมแรงมีพฤติกรรมของการยึดติดกับเงินหรือของรางวัลมากเกินไป 



24 1.4 แนวคิดการบริการสาธารณะ  1.4.1 ความหมายของการบริการสาธารณะการบริการสาธารณะมีนักวิชาการได�ให�ความหมายไว�ดังนี้     สุริยะ  วิริยะสวัสด์ิ (2530 : 8) ให�ความหมายถึง การให�บริการสาธารณะว�าเป:นการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีองค6การรัฐบาลสิ่งท่ีรัฐบาลมอบบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนนั้นเป:นสิ่งสําคัญต�อความเป:นอยู�ของประชาชนเป:นสิ่งท่ีประชาชนหลีกเลี่ยงท่ีจะไปรับบริการไม�ได�และนับวันการให�บริการจะยิ่งเพ่ิมความสําคัญมากข้ึน     บรรจบ  กาญจนกุล (2533 : 8)ให�ความหมายว�า การให�บริการสาธารณะ (public service)หมายถึงกิจการทุกประเภทท่ีรัฐบาลจัดทําข้ึน เพ่ือสนองความต�องการส�วนรวมของประชาชนแบ�งออกเป:น 2 ประเภท ได�แก� กิจกรรมท่ีตอบสนองความต�องการท่ีได�รับความปลอดภัยอย�างหนึ่ง และกิจกรรมท่ีตอบสนองความต�องในด�านความสะดวกสบาย ในการดําเนินชีวิตอีกอย�างหนึ่ง     เทพศักด์ิ  บุณยรัตพันธุ6 (2536:13) ได�ให�ความหมายของ “การให�บริการสาธารณะว�าการท่ีบุคคลกลุ�มบุคคลหรือหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะเป:นของรัฐหรือเอกชนมีหน�าท่ีในการสานต�อการให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน” โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือสนองต�อความต�องการของประชาชนโดยส�วนรวม มีองค6ประกอบสําคัญ 6 ส�วนคือ 1. สถานท่ีและบุคคลท่ีให�บริการ2. ปCจจัยนําเข�าหรือทรัพยากร3. กระบวนการและกิจกรรม4. ผลผลิตหรือตัวบริการ5. ช�องทางการให�บริการ6. ผลกระทบท่ีมีต�อผู�บริการ    นันทวัฒน6  บรมานันท6 และแก�วคํา  ไกรสรพงษ6 (2545 : 11) ได�ให�ความหมายของการบริการสาธารณะท่ีจัดทําโดยองค6การปกครองส�วนท�องถ่ินว�า เป:นการสาธารณะท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจ ขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ินและสอดคล�องกับความต�องการของคนในท�องถ่ินได�แก� บริการสาธารณะท่ีมีดังต�อไปนี้ 1. เป:นภารกิจท่ีเป:นไปเพ่ือสนองความต�องการของคนในท�องถ่ินนั้นท่ีสามารถแยกออกหรือมีลักษณะแตกต�างไปจากท�องถ่ินอ่ืนเช�นกําจัดขยะมูลฝอย 2. เป:นภารกิจท่ีใกล�ชิดกับคนในท�องถ่ินอันได�แก�การให�บริการท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตของคนในท�องถ่ินเช�นการฌาปนกิจ     วิลเลี่ยม  เดนีสและกัทเทอรี (William H.Lucy, Denis Gilbe, and Gutherie S. Birkh, อ�างถึงใน ปริมพร  อํ่าพันธุ6, 2538 : 25)  



25 มองว�าการให�บริการสาธารณะมี 4 องค6ประกอบสําคัญคือ 1. ปCจจัยนําเข�า (lnput) หรือทรัพยากรอันได�แก� บุคลากรค�าใช�จ�ายอุปกรณ6และสิ่งอํานวยความสะดวก 2.กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process) ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีจะใช�ทรัพยากร 3.ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซ่ึงหมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากการมีการใช�ทรัพยากร 4.ความคิดเห็น (Opinions) ต�อผลกระทบ (lmpacts) ซ่ึงหมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการบริการท่ีได�รับ     ประยูร กาญจนดุล (อ�างถึงใน พงศ6เทพ  สีตบุตร, 2538: 20) ได�กล�าวถึงแนวคิดของการให�บริการสาธารณะดังนี้ 1 .บริการสาธารณะเป:นกิจกรรมท่ีอยู�ในความอํานวยการหรือในความควบคุมของรัฐ 2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค6ในการสนองความต�องการส�วนรวมของประชาชน 3. การจัดระเบียบและวิธีดําเนินการสาธารณะย�อมจะแก�ไขเปลี่ยนแปลงได�เสมอเพ่ือให�เหมาะสมแก�ความจําเป:นแห�งการสมัย 4. บริการสาธารณะจะต�องดําเนินการโดยสมํ่าเสมอไม�มีการหยุดชะงักถ�าบริการสาธารณะจะต�องหยุดชะงักลงด�วยประการใดๆประชาชนย�อได�รับความเดือดร�อนหรือได�รับความเสียหาย 5. เอกชนย�อมมีสิทธิท่ีจะได�รับประโยชน6จากบริการสาธารณะเท�าเทียมกัน    แกลช (Gleh, อ�างถึงใน อวยชัย  ชบา, 2541, น.17) กล�าวถึง ความหมายของการให�บริการสาธารณะ (Public Service) ว�าเป:นกิจกรรมของรัฐท่ีเก�าเกิดข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�สังคม     การบริการสาธารณะสมัยใหม� เกิดข้ึนประมาณศตวรรษท่ี 17-18 ซ่ึงก�อนหน�านี้มีการให�บริการสาธารณะท่ีเรียบง�าย ความต�องรับบริการมีน�อยการบริการของรัฐไม�ยุ�งยาก ต�อมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของอํานาจสู�สภานิติบัญญัติสังคม จึงต�องการการบริการมากข้ึนประชากร มีจํานวนมากข้ึน มีความเป:นเมืองมากข้ึนการบริการสาธารณะของรัฐเริ่มยุ�งยากข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งประเด็นท่ีสนองความต�องการของประชาชนไม�ได�อย�างท่ัวถึง และเป:นธรรม     โครงสร�างและหน�าท่ี ของฝ�ายบริหารรัฐกิจมีลักษณะเป:นเฉพาะของตนเองตามลักษณะของธุรกรรมท่ีรัฐดําเนินการในสังคม เม่ือความสับซ�อนของอารยะธรรมมีมากข้ึนกิจกรรมของรัฐ



26 ย�อมมีโครงสร�าง และหน�าท่ีขยายตามออกไปด�วยโครงสร�าง และหน�าท่ีของฝ�ายบริการรัฐกิจจึงใหญ�โตเป:นระบบราชการท่ีมีการควบคุมกันเป:นชั้นๆ หน�าท่ีของรัฐก็ขยายไม�เพียงแต�ให�บริการแก�สังคมแต�เป:นผู�กํากับดูแลสนับสนุนในรูปของการวางกรอบ ระเบียบ กฎเกณฑ6 กฎหมายสําหรับภาคธุรกิจด�วย     โบน และโลอิส (Boone and Louis, อ�างถึงในอวยชัย  ชะบา, 2541:18) กล�าวว�าโครงสร�างและหน�าท่ีของระบบใดๆ มักเป:นกลไกท่ีสําคัญท่ีจะช�วยให�ระบบนั้นๆ บรรลุเปVาหมายท่ีต�องการ และได�กล�าวถึงโครงสร�างการบริหารงานภาครัฐว�า มีการพัฒนาตลอดเวลาในอดีตสังคมมีความเป:นอยู�เรียบง�าย เทคโนโลยีไม�ซับซ�อนปCญหาสังคมมีน�อยโครงสร�างขององค6กรเข�มงวด ยืดหยุ�นน�อยมากมีศูนย6กลางตัดสินใจท่ีแน�นอน มีการแบ�งงานกันเป:นลักษณะแนวด่ิง และแนวนอนเพราะงานมีน�อยมีแบบแผนของการทํางานชัดเจน ในสมัยปCจจุบันสังคมมีความรวดเร็วโครงสร�างการบริการรัฐกิจจึงมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือ มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจออกไปตามความจําเป:นของหน�วยงานมีการแบ�งงานกันทําแบบทีมงาน เพ่ือความคล�องตัวในการแก�ไขปCญหาของสังคม และมีความเข�มงวดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให�ได�คนเก�ง และคนดี อย�างแท�จริงโดยใช�ระบบคุณธรรม (merit system) รวมถึงการใช�ความรู�ทางด�านสังคมวิทยา และจิตวิทยาเพ่ิมเติมเข�ามาในการจัดโครงสร�างองค6การ และคํานึงถึงความสําคัญของสภาพแวดล�อม     เจอร6ราล6ด (Gerald, อ�างถึงในอวยชัย  ชะบา, 2541 : 19) อธิบายว�าหน�าท่ีของฝ�ายบริหารรัฐกิจได�แก� การร�วมกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติให�เกิดผล คือแก�ไขปCญหาของสังคม และการแก�ไขปCญหาจัดเป:นไปในทางทิศทางใดอย�างไรแก�ไขปCญหาได� หรือไม�จะข้ึนอยู�กับโครงสร�างท่ีกําหนดเปVาหมายอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบไว�ซ่ึงมีหลายประการได�แก� หน�าท่ีตามประเพณีหน�าท่ีการสร�างชาติ หน�าท่ีการจัดการด�านเศรษฐกิจ หน�าท่ีด�านสวัสดิการด�านสังคม หน�าท่ีการควบคุมสภาพแวดล�อมและ หน�าท่ีด�านสิทธิมนุษยชน     อวยชัยชบา (2541 : 23) กล�าวว�า การบริการสาธารณะเป:นการรวมพลังกลุ�มวิชาชีพซ่ึงมีความรู�ความชํานาญเฉพาะด�าน อาทิ ครู ทหาร สถาบันยุติธรรม วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย     โดนัลด6 (Donald, อ�างถึงในอวยชัย  ชะบา, 2541, : 23) อธิบายถึงการบริหารสาธารณะว�าเป:นหน�าท่ี และกิจกรรมเชิงปฏิบัติของผู�ชํานาญการพิเศษอยู�ในภายใต�การบริหารของผู�บริหารรัฐกิจหรือผู�ชํานายการท่ัวไปตามสถานการณ6 และผู�บริหารรัฐกิจเป:นบุคลากรของรัฐอยู�ภายใต�การนําของกลุ�มบุคคลได�รับการเลือกต้ังมาจากประชาชน ให�ทําหน�าตอบสนองความต�องการของประชาชนเรียกว�า ฝ�ายการเมืองท่ีใช�อํานาจนิติบัญญัติ โดยผ�านกฎหมายต�างๆ และมีฝ�ายบริหารเป:นผู�บังคับใช�กฎหมาย ให�เป:นไปตามเจตนารมณ6ของฝ�ายการเมืองฝ�ายการเมือง จึงมีความสัมพันธ6กับฝ�ายบริหารอย�างแยกกันไม�ได�บทบาทของฝ�ายการเมืองต�อการบริหารงานสาธารณะมีลักษณะดังนี้คือ 



27 1. บทบาทของฝ�ายการเมืองในฐานะเป:นผู�กําหนดนโยบายของรัฐ2.บทบาทในฐานะผู�บังคับบัญชาสูงสุด3. บทบาทในฐานะผู�ประเมินผลโครงการบริการสาธารณะ4. บทบาทในฐานะผู�อนุมัติโครงการบริการต�างๆ5. บทบาทในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริการสาธารณะ    มิลล6เล็ท (Millet, อ�างถึงในอวยชัยชะบา, 2541: 18) อธิบายว�าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการบริการสาธารณะ (Satisfactory services) หรือความสามารถในการท่ีจะพิจารณาว�าในการบริการสาธารณะนั้นจะเป:นท่ีพึงพอใจหรือไม�สามารถพิจารณาได�จากสิ่งต�างๆดังนี้ 1. การให�บริการอย�างเสมอภาค (equitable service)2. การให�บริการอย�างทันเวลา (timely service)3. การให�บริการอย�างเพียงพอ (ample service)4. การให�บริการอย�างต�อเนื่อง (continuous service)5. การให�บริการอย�างก�าวหน�า (progressive service)    เวอร6มา (อ�างในพัชราภรณ6  กระบวนรัตน6, 2546 : 50) ได�ให�ความหมายการให�บริการสาธารณะว�าเป:นกระบวนการให�บริการท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหวเป:นพลวัต โดยระบบการให� บริการท่ีดีเกิดข้ึนได�เม่ือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบใช�ทรัพยากร และผลิตการบริการได�เป:นไปตามแผนงานและการเข�าถึงการรับบริการจากความหมายดังกล�าว จะเห็นได�ว�าเป:นการพิจารณาโดยใช�แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) และออกมาเป:นผลผลิตหรือการบริการ (Outputs)  โดยท้ังหมดจะต�อง เป:นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว�ดังนั้นการประเมินผลจะช�วยทําให�ทราบถึงผลผลิตหรือการบริการท่ีเกิด ข้ึนว�ามีลักษณะเป:นอย�างไรซ่ึงจะเป:นข�อมูลปVอนกลับ  (Feedback)  เป:นปCจจัยนําเข�าต�อไปด�วยเหตุนี้ระบบการให�บริการสาธารณะจึงมีลักษณะเคลื่อนไหวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ     โดยสรุปผู�ศึกษามีความเห็นว�าการให�บริการสาธารณะคือการบริการในฐานะท่ีเป:นหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีมีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองต�อความต�องการให�เกิดความพึงพอใจในการรับบริการต�างๆของประชาชน การพัฒนาการบริหารเพ่ือการบริการสาธารณะ    โครงสร�างหน�าท่ีของการบริหารรัฐกิจท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการสาธารณะไม�ว�าการบริการสาธารณะนั้นจะมีรูปแบบใดต�างก็มีข�อดีและข�อเสียมากบ�างน�อยบ�างลดหลั่นกันไปตามปCจจัยท่ีเก่ียวข�องรวมตลอดถึงสภาวะแวดล�อมต�างๆการแก�ไขข�อบกพร�องหรือการพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงให�ดีข้ึนจึงเป:นสิ่งท่ีมีความจําเป:นการพัฒนาการบริหารมีนักวิชาการได�ให�ความหมายดังนี้     เจอร6ราล6ด (Gerald, อ�างถึงในอวยชัยชะบา, 2541: 25) ได�ศึกษาการบริหารงานภาครัฐ และพบปCญหาหลายประการสมควรท่ีจะมีแก�ไข และพัฒนาให�ดีข้ึนปCญหาเหล�านั้น เช�น 



28 1. ระบบการบริหารงานภาครัฐเป:นระบบท่ีสร�างปCญหา2. ความตกตํ่าของวิชาชีพ3. ความบกพร�องซํ้าซากในการบริการสาธารณะ4. ระบบบริหารของรัฐอยู�นอกเหนือการควบคุม    ปCญหาการบริการสาธารณะดังกล�าวสรุปได�ว�าหน�วยงานท่ีให�บริการของรัฐไม�เข�มแข็งพอซ่ึงควรท่ีจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย�างมีแบบแผน เพ่ือให�มีการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป:นธรรมให�การบริการแก�ประชาชนอย�างท่ัวถึง และให�ประชาชนมีส�วนร�วมและมีความพึงพอใจมากข้ึนโดยการปรับปรุงด�านต�างๆ ดังนี้คือ 1. การคิดค�นหาวิธีการท่ีเหมาะสม2. การปรับปรุงโครงสร�างของหน�วยงานเพ่ือการบริการสาธารณะ3. การปรับปรุงกระบวนการบริหารเพ่ือการบริการสาธารณะ4. การปรับปรุงพฤติกรรมการบริหาร    สรุป การพัฒนาการบริหารเพ่ือการบริการเพ่ือสาธารณะมีเปVาหมายหน�วยงานของรัฐมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนในการบริหารสาธารณะหรือการแก�ไขปCญหาให�สังคมมีขีดความสามารถอาจเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให�ดีข้ึนในด�านเปVาหมายแผนงานโครงสร�างและกระบวนการพฤติกรรมการบริหารดังกล�าว 1.5 แนวคิดเก่ียวกับโครงสร�างขององค!การ 1.5.1 แนวคิดเก่ียวกับองค!การแบบราชการ     เวเบอร6 (Weber, อ�างถึงในอวยชัย  ชะบา, 2541: 145) ให�ความเห็นเก่ียวกับอํานาจในส�วนต�างๆของระบบของราชการอาทิความชอบธรรมของอํานาจท่ีมาจากกฎหมายความชอบธรรมของอํานาจท่ีเกิดข้ึนโดยจารีตประเพณีและความชอบธรรมของอํานาจเกิดข้ึนจากลักษณะพิเศษส�วนตัวของผู�นํา     มาร6ช และไซมอน (March and Simon, อ�างถึงในอวยชัย  ชะบา, 2541 : 147) กล�าวถึง ความไม�สมบูรณ6ของระบบราชการ ซ่ึงชี้ให�เห็นว�านักบริหารไม�อาจเป:นผู�ท่ีตัดสินใจ หรือปฏิบัติตามเกณฑ6ข�อบังคับขององค6การได� 100% กล�าวคือ นักบริหารมีเหตุผลอยู�ในวงจํากัดในการตัดสินใจเนื่องจากมีความรู�ความสามารถข�าวสาร และเวลาอยู�ในวงจํากัดการบริหารจึงจําเป:นท่ีจะต�องเป:นไปตามสติปCญญาความรู� และความสามารถเท�าท่ีผู�บริหารมีอยู�การใช�ระบบเหตุผล ในระบบราชการจึงอาจเกิดข้ึนได�ยากส�วนเบิร6น และสทอลเกอร6ได�ทําการวิเคราะห6ทฤษฎีโครงสร�างแบบจักกลกับทฤษฎีโครงสร�างแบบสิ่งมีชีวิตสรุปได�ว�าท้ัง 2 โครงสร�างมีความแตกต�าง ดังนี้คือในเรื่องของการแบ�งงานกันทําของโครงสร�างแบบจักกล และมีการแบ�งงานในเฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญ และให�ทําเพียงอย�างเดียวใน



29 เรื่องของการบังคับบัญชางาน และระเบียบของวิธีปฏิบัติการจูงใจความสําคัญของกลุ�มแบบของความเป:นผู�นํา และการติดต�อสื่อสารของโครงสร�างแบบจักกลจะระบุอํานาจไว�ชัดเจน และมีการรวมอํานาจบุคคลต�างๆ     ส�วนทฤษฎีโครงสร�างแบบสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีการแบ�งให�ทํางานหลายกิจกรรมต�างๆ กันจึงมีความรับผิดชอบจํานวนมาก มีการกระจายอํานาจหน�าท่ีไปยังระดับตํ่าบุคคล ในระดับตํ่าสามารถตัดสินใจได�หลายอย�างท้ังงาน และระเบียบปฏิบัติมีความยืดหยุ�นมาก ในเรื่องการจูงใจจะใช�ท้ังปCจจัยทางเศรษฐกิจและการยอมรับทางสังคมเป:นเครื่องล�อความสัมพันธ6ระดับกลุ�มเป:นลักษณะแนวรวมไม�คํานึงระดับตําแหน�งลักษณะของผู�นําจะเป:นประชาธิปไตยจะเป]ดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีการตัดสินใจใดๆและการติดต�อสื่อสารจะเป:นแนวด่ิงและแนวนอนเพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น     อวยชัย  ชะบา (2541: 189)  ได�กล�าวถึงการจัดองค6การว�าสภาพแวดล�อมเทคโนโลยี กับโครงสร�างขององค6การนั้น มีความเก่ียวพันซ่ึงกันและกันกล�าวคือ ก�อนท่ีจะทําการจัดองค6การนั้นจะต�องเข�าใจสภาพแวดล�อมขององค6การเสียก�อน ท้ังสภาพแวดล�อมภายใน และสภาพแวดล�อมภายนอกเช�น อุปกรณ6เครื่องยนต6 เครื่องมือต�างในองค6การจะเป:นสภาพแวดล�อมภายในองค6การ     ส�วนเทคโนโลยี มีความสําคัญในแง�ท่ีทําอย�างไรท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีนําเข�า และปVอนออกมาให�เป:นผลผลิตขององค6การ เช�น วัตถุดิบจะต�องได�รับการเปลี่ยนสภาพเป:นวัตถุสําเร็จรูปหรือเป:นการบริการท่ีสมบูรณ6เทคโนโลยีนอกจากจะหมายถึงเครื่องจักรเครื่องยนต6กลไกหรือเครื่องจักรอันทันสมัยต�างๆท่ีมีอยู�แล�วยังหมายถึงตัวความรู�หรือวิทยาการอีกด�วยดังนั้นจึงพอท่ีจะสรุปได�ว�าเทคโนโลยีขององค6การก็คือความรู�และวิธีการซ่ึงในการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและสิ่งปVอนเข�าต�างๆ ให�กลายเป:นวัตถุสําเร็จรูปและการบริการท่ีเรียกว�าสิ่งนําออกผลผลิตท่ีออกมานี้จะเป:นส�วนท่ีช�วยแก�ปCญหาขององค6การโดยเฉพาะอย�างยิ่งปCญหาการอยู�รอดขององค6การสภาพแวดล�อมและเทคโนโลยีมีความ สําคัญต�อความอยู�รอดหรือความล�มเหลวขององค6การต�างๆการจัดองค6การจะต�องคํานึงถึงสภาพเหล�านี้อยู�เสมอเพราะลักษณะท้ัง 2 นี้มีผลกระทบต�อองค6การท้ังทางตรงและทางอ�อมอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�เลย 2. กฎระเบียบของกรมราชทัณฑ!เก่ียวกับการเย่ียมผู�ต�องขัง พระราชบัญญัติราชทัณฑ! พ.ศ. 2479ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ6 พ.ศ. 2479 ได�บัญญัติการเยี่ยมผู�ต�องขังสรุปดังนี้ 1. บุคคลภายนอกซ่ึงได�รับอนุญาตให�เข�าไปในเรือนจําเพ่ือกิจธุระก็ดี เยี่ยมผู�ต�องขังก็ดีเพ่ือประโยชน6อย�างอ่ืนก็ดี จักต�องปฏิบัติตามข�อบังคับซ่ึงอธิบดีได�ตั้ง และประกาศไว�โดยเป]ดเผย 2. ผู�ต�องขังต�องปฏิบัติตามระเบียบและข�อบังคับของเรือนจํา3. ให�ผู�ต�องขังได�รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย�างยิ่งจากทนายความท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 8 แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ังนี้ภายใต�ข�อบังคับ



30 ท่ีอธิบดีวางไว�ถ�าผู�กระทําผิดเป:นเจ�าพนักงาน มีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับเรือนจําหรือกรมราชทัณฑ6 ให�เพ่ิมโทษเป:นทวีคูณ เงินหรือสิ่งของต�องห�ามท่ีนําเข�ามาในเรือนจําโดยฝ�าฝ�นบทมาตรานี้ ให�ริบเป:นของแผ�นดิน 4. ผู�ต�องขังปฏิบัติตามระเบียบและข�อบังคับของเรือนจํา5. เม่ือผู�ต�องขังคนใดกระทําผิดวินัย ให�เจ�าพนักงานเรือนจําผู�มีหน�าท่ีพิจารณาโดยถ�องแท�แล�วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดังต�อไปนี้ 5.1 ภาคทัณฑ6 5.2 งดการเลื่อนชั้นโดยมีข�อกําหนดโทษ 5.3 ลดชั้น 5.4 ตัดอนุญาตให�ได�รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อไม�เกิน 3 เดือนเว�นแต�กรณีท่ีระบุไว�ในมาตรา 8 แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 5.5 ลดหรืองดประโยชน6และรางวัลท้ังหมดหรือแต�บางส�วนบางอย�าง 5.6 ขังเด่ียวไม�เกิน 3 เดือน 5.7 ขังห�องมืดไม�มีเครื่องหลับนอนไม�เกิน 2 วันในสัปดาห6หนึ่งโดยเห็นชอบของแพทย6 5.8 เฆ่ียนคราวหนึ่งไม�เกิน 20 ทีในความควบคุมของแพทย6แต�ห�ามเฆ่ียนคราวต�อไปเว�นแต�จะล�วงพ�นเวลา 30 วันจากวันท่ีเฆ่ียนคราวท่ีแล�วถ�าผู�ต�องขังเป:นหญิงห�ามเฆ่ียน    5.9 ตัดจํานวนวันท่ีได�รับการลดวันต�องโทษจําคุกตามมาตรา 32 (6) ในกรณีและเง่ือนไขอย�างใดจะลงโทษด่ังระบุข�างต�นให�กําหนดไว�ในกฎกระทรวง 6. ผู�ใดเข�าไปในเรือนจําโดยมิได�รับการอนุญาตจากเจ�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีก็ดีหรือบังอาจรับจากหรือส�งมอบแก�ผู�ต�องขังนําเข�ามา หรือออกจากเรือนจําซ่ึงเงินหรือของต�องห�ามโดยทางใดอันฝ�าฝ�นระเบียบหรือข�อบังคับของเรือนจําก็ดี ผู�นั้นมีความผิดต�องระวางโทษปรับไม�เกิน 500 บาทหรือจําคุกไม�เกิน 1 ป�หรือท้ังจําท้ังปรับ 1. ข�อบังคับกรมราชทัณฑ6ว�าด�วยการเยี่ยมการติดต�อของบุคคลภายนอก ต�อผู�ต�องขังและการเข�าดูกิจการหรือติดต�อการงานกับเรือนจําพ.ศ.2547     การเยี่ยมหรือการติดต�อของบุคคลภายนอกต�อผู�ต�องขังและการเข�าดูกิจการหรือติดต�อการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2547 สรุปดังนี้ 1) บุคคลภายนอกจะเข�าเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขังต�องได�รับอนุญาตจากผู�บัญชาการเรือนจําหรือผู�ได�รับมอบหมายจากผู�บัญชาการเรือนจําจึงจะเข�าเยี่ยมหรือติดต�อได� 2) การเข�าเยี่ยมหรือติดต�อผู�ต�องขังบุคคลภายนอกต�องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกโดยทางราชการท่ีปรากฏภาพถ�ายไปแสดงต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจดบันทึกข�อมูลบุคคลภายนอกผู�เข�าเยี่ยมไว�เป:นหลักฐาน 



31 3) บุคคลภายนอกจะเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขังได� แต�เฉพาะผู�ต�องขังท่ีได�รับโอกาสให�ได�รับการเยี่ยมหรือติดต�อจากบุคคลภายนอก และต�องเข�าเยี่ยมหรือติดต�อในวันและเวลาท่ีทางเรือนจํากําหนด 4) บุคคลภายนอกท่ีได�รับอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขัง จะนําสิ่งของใดๆเข�ามาหรือนําออกจากเรือนจําส�งมอบให� หรือจากผู�ต�องขังโดยมิได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม�ได� 5) บุคคลภายนอกประสงค6จะมอบเงินให�กับผู�ต�องขังให�นําฝากไว�กับพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีเรือนจําจัดไว�ให�เพ่ือการนั้น 6) กรณีท่ีมีข�อสงสัยบุคคลภายนอกท่ีมาขออนุญาต หรือได�รับอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อแล�วมีสิ่งของท่ียังไม�ได�รับอนุญาต หรือเงินหรือสิ่งของต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยการกรมราชทัณฑ6พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจขอดู หรือขอตรวจค�นได�หากบุคคลภายนอกนั้นเป:นชายให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีชายเป:นผู�ทําการตรวจค�น หากเป:นหญิงให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีหญิงเป:นผู�ทําการตรวจค�นหรือให�ผู�นั้นแสดงเองหรือจัดให�ชายหรือหญิงอ่ืนท่ีควรเชื่อถือทําการตรวจค�นแทนก็ได� 7) บุคคลภายนอกท่ีได�รับอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขัง จะต�องอยู�ในเขตท่ีทางการเรือนจํากําหนดให�เป:นท่ีเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขัง 8) ห�ามมิให�ผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขังแนะนําชักชวนแสดงกริยาหรือให�อาณัติสัญญาณอย�างใดๆ แก�ผู�ต�องขังเพ่ือกระทําผิดกฎหมายหรือวินัยผู�ต�องขัง 9) ผู�ได�รับอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขัง พูดภาษาไทยและออกเสียงให�ดังพอท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ควบคุม อยู�ได�ยินจะพูดภาษาอ่ืนได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานเจ�าหน�าท่ี 10) กรณีเรือนจําจัดให�เยี่ยม หรือติดต�อกับผู�ต�องขังโดยการพูดคุยผ�านเครื่องมือสื่อสาร ผู�อนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อจะต�องยินยอมให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีฟCงการสนทนา บันทึกเสียงและการตัดการสื่อสารหากเห็นว�าข�อความท่ีสนทนาเป:นไปโดยไม�เหมาะสม 11) ผู�ท่ีมาขอเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขัง หากมีเหตุอย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้จะไม�ได�รับอนุญาตให�เข�าเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขัง ก)  มีอาการมืนเมาหรือเมาสุราน�าจะก�อความเดือดร�อนรําคาญหรือความไม� เรียบร�อย     ข)  มีเหตุอันควรเชื่อว�าถ�าอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขังจะก�อการร�ายหรือกระทําผิดกฎหมายข้ึน 



32     ค)  แต�งกายผิดปกตินิยมในท�องถ่ินหรือไม�สุภาพหรือสกปรกอย�างร�ายแรง ไม�มีกิจเก่ียวข�องหรือไม�รู�จักเป:นญาติมิตรกับผู�ต�องขัง ง)  มีกิริยาวาจาไม�สุภาพ จ)  เป:นโรคติดต�อร�ายแรง 12) ผู�ไม�ได�รับอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขังหรือผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�เยี่ยมหรือติดต�อผู�ต�องขัง แต�กระทําผิดข�อบังคับนี้พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเชิญให�ออกไปจากบริเวณเรือนจําได�หากขัดขืนพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจใช�กําลังพอสมควรท่ีจะให�ออกไปพ�นจากเรือนจําได� 13) ทนายความท่ีจะขอเข�าพบผู�ต�องขังเก่ียวกับคดี จะต�องเป:นทนายความท่ีได�รับใบอนุญาตให�เป:นทนายความตามกฎหมายว�าด�วยทนายความ 14) ทนายความจะเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขังเก่ียวกับคดี ต�องยื่นคําร�องขอพบผู�ต�องขังตามแบบท่ีกรมราชทัณฑ6กําหนด และจะเข�าเยี่ยมหรือติดต�อได�เฉพาะรายท่ีผู�ต�องขังนั้นต�องการพบทนายเท�านั้น 15) ทนายความสามารถเข�าเยี่ยม และติดต�อกับผู�ต�องขังได�ทุกวันต้ังแต�เวลา08.30 น. ถึง 16.00 น. เว�นแต�วันหยุดราชการหากมีเหตุผลพิเศษจําเป:นต�องพบผู�ต�องขังนอกเวลาให�ขออนุญาตต�อผู�บัญชาการเรือนจํา แต�ต�องไม�ใช�ระหว�างเวลาท่ีเรือนจําได�นําผู�ต�องขังเข�าห�องขังแล�วยังไม�ได�นําออกจากห�องขัง 16) ทนายความท่ีได�รับอนุญาตให�พบผู�ต�องขังหากต�องการท่ีจะสงวนข�อความท่ีพูดกับผู�ต�องขังเป:นความลับ ให�แจ�งเจ�าพนักงานหน�าท่ีทราบ และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีควบคุมอยู�ในระยะท่ีไม�สามารถได�ยินข�อความการสนทนา 17) บุคคลภายนอกจะเข�าดูกิจการภายในเรือนจําได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาตต�อผู�บัญชาการเรือนจํา 18) ผู�เข�าดูกิจการเรือนจําหรือติดต�อกับการงานของเรือนจําจะต�องปฏิบัติตนดังนี้ก)  แต�งกายและมีกิริยาอันสุภาพข)  ไม�ส�งสิ่งของหรือเงินให�แก�หรือรับจากผู�ต�องขังเว�นแต�ปฏิบัติตามระเบียบค)  ไม�ส�งอาณัติใดๆให�แก�ผู�ต�องขังเพ่ือกระทําผิดวินัยง)  ไม�พูดจากับผู�ต�องขังเว�นแต�ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีจ)  ไม�ถ�ายภาพหรือเขียนภาพเก่ียวกับผู�ต�องขังหรือเรือนจําหรือเขียนแบบแปลนหรือแผนท่ีเรือนจําเว�นแต�ได�รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ6และแจ�งให�ผู�บัญชาการทราบก�อนแล�ว ฉ)  ต�องเข�าดูแต�ภายในอานาเขตและกําหนเดเวลาท่ีเรือนจํากําหนดให�ไว� 



33 19) ผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�เข�าดูกิจการเรือนจําหรือติดต�อกับการงานของเรือนจําในคราวหนึ่งจะมีจํานวนเท�าใดให�ผู�บัญชาการเรือนจํา พิจารณาตามความจําเป:นและเหมาะสมแก�สภาพการณ6ของเรือนจํานั้นๆ 20) เจ�าหน�าท่ีสถานทูต และพนักงานกงสุลจะเข�าเยี่ยมผู�ต�องขังในสังกัดได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาตจากผู�บัญชาการเรือนจําแล�ว 21) เจ�าหน�าท่ีสถานทูต และพนักงานกงสุลผู�ได�รับอนุญาตจะต�องแต�งกายมีกิริยาอันสุภาพท้ังไม�ออกไปนอกเขตทางการเรือนจํากําหนดให� 22) ผู�ต�องขังท่ีจะติดต�อกับญาติทางโทรศัพท6จะต�องได�รับอนุญาตจากผู�บัญชาการเรือนจําหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายแล�วเท�านั้น 23) ผู�ต�องขังท่ีจะได�รับอนุญาตให�ติดต�อหรือได�รับการติดต�อกับญาติภายนอกทางโทรศัพท6ได�จะต�องมีคุณสมบัติดังนี้     ก)  ผู�ต�องขังป�วยและได�รับการรักษาตัวอยู�ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ6หรือสถานพยาบาลของเรือนจําหรือสถานท่ีควบคุมอ่ืนใดในสังกัดของกรมราชทัณฑ6 ข)  ผู�ต�องขังระหว�างพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาดต้ังแต�ชั้นกลางข้ึนไป ค)  ไม�เป:นผู�ท่ีอยู�ระหว�างถูกลงโทษวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยในป�นั้น ง)  ไม�เป:นนักโทษเด็ดขาดกําหนดโทษประหารชีวิต จ)  เง่ือนไขและหลักเกณฑ6การติดต�อทางโทรศัพท6ให�เป:นไปตามท่ีกรมราชทัณฑ6กําหนด 24) ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีฟCงและบันทึกเสียงการติดต�อทางโทรศัพท6 ระหว�างผู�ต�องขังกับญาติภายนอกหากเห็นว�า ข�อความท่ีสนทนากันนั้นขัดต�อความสงบเรียบร�อย หรือศีลธรรมอันดีหรือความปลอดภัยในการควบคุม ให�ระงับระงับการติดต�อทันที และห�ามผู�ต�องขังรายนั้นติดต�อทางโทรศัพท6กับญาติอีกต�อไป 25) ผู�ต�องขังคนใดท่ีเจ็บป�วยอาการหนักและได�รับการรักษาตัวอยู�ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ6 หรือสถานพยาบาลของเรือนจําหากผู�อํานวยการทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ6หรือผู�บัญชาการเรือนจํา จะอนุญาตให�ผู�ต�องขังได�รับการเยี่ยมจากญาติ ภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ6หรือสถานพยาบาลของเรือนจําก็ได� แล�วแต�กรณีโดยพิจารณาจากรายงานของแพทย6หรือเจ�าหน�าท่ีพยาบาลประจําสถานพยาบาลนั้น 26) ให�มีการเยี่ยมจากญาติผู�ต�องขังป�วยได�ในวัน และเวลาราชการตามปกติโดยให�จัดเยี่ยมในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ6 หรือสถานพยาบาลของเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืนใดอันสมควรแต�ต�องเป:นสถานท่ีญาติ และผู�ต�องขังได�สนทนากันอย�างใกล�ชิด และเยี่ยมได�ครั้งละไม�เกิน 30 นาที 



34 27) ญาติต�อไปนี้เท�านั้นท่ีจะได�รับอนุญาตให�เข�าเยี่ยมผู�ต�องขังป�วยก)  บิดามารดาปู�ย�าตายายข)  สามีหรือภรรยาค)  บุตรธิดาหรือหลานง)  พ่ีน�องร�วมบิดามารดาหรือร�วมแต�บิดาหรือมารดาเดียวกันจ)  บุคคลอ่ืนท่ีมีสัมพันธ6ใกล�ชิดหรือผู�ท่ีผู�ต�องขังป�วยร�องขอ28) สิ่งของซ่ึงผู�มาเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขังนํามาเพ่ือส�งมอบให�กับผู�ต�องขังนั้นต�องให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจก�อนหากเป:นสิ่งของท่ีอนุญาตก็จะยอมส�งมอบให�แก�ผู�ต�องขังหากเป:นสิ่งของซ่ึงมิใช�สิ่งของต�องห�าม หรือเป:นสิ่งของท่ีอนุญาตให�ผู�ต�องขังนําเข�ามา หรือเก็บรักษาไว�ในเรือนจําแต�เป:นสิ่งของท่ีทางเรือนจําผ�อนผันยอมเก็บรักษาไว�ให�แก�ผู�ต�องขัง พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะเก็บรักษาไว�ให�แก�ผู�ต�องขังหากเป:นสิ่งของท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีเห็นว�าจะจัดส�งมอบแก�ผู�ต�องขัง หรือเก็บรักษาไว�ให�แก�ผู�ต�องขังไม�ได�ผู�นํามาจะต�องนําเอาสิ่งของนั้นออกไปจากเรือนจํา ถ�าไม�นําเอาออกไปพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะนําเอาออกไปไว�นอกเรือนจํา และในกรณีนี้พนักงานเจ�าหน�าท่ี และทางการเรือนจําจะไม�รับผิดชอบแต�อย�างใดหรือกรณีเป:นสิ่งของอนุญาตท่ีปริมาณมากเกินความจําเป:นพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะส�งมอบแก�ผู�ต�องขังพอประมาณตามความจําเป:นก็ได�  นอกนั้นให�ส�งมอบแก�ผู�ท่ีนําของมารับคืนไปกรณีการส�งมอบสิ่งของคืนหรือการให�นําเอาสิ่งของออกไปจากเรือนจํา ตามวรรคก�อนพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะต�องชี้แจงเหตุผลให�ผู�นําของมาทราบด�วย ซ่ึงสิ่งของท่ีไม�ผ�านการตรวจค�นของพนักงานเจ�าหน�าท่ีห�ามส�งมอบแก�ผู�ต�องขังโดยเด็ดขาด 29) ผู�ต�องขังบุคคลภายนอกทนายความเจ�าหน�าท่ีสถานทูต และกงสุลหากเห็นว�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติไม�ชอบตามข�อบังคับให�ร�องเรียนต�อผู�บัญชาการเรือนจํา หรือหากเห็นว�ายังไม�ได�รับความเป:นธรรมอีกให�ร�องเรียนต�อกรมราชทัณฑ6ตามลําดับ    สรุปได�ว�าผู�ต�องขังท่ีถูกคุมขังอยู�ในเรือนจํามีสิทธิท่ีจะได�รับการติดต�อเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก และญาติเม่ือผู�ต�องขังประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎ และระเบียบท่ีทางราชการเรือนจํากําหนดไว�ยกเว�นผู�ต�องขังมีการกระทําผิดระเบียบวินัย ซ่ึงมีการพิจารณาจากเจ�าพนักงานท่ีมีหน�าท่ีท่ีว�ามีการกระทําผิดจริงก็อาจถูกตัดสิทธิในการอนุญาตให�ได�รับการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก แต�ในการตัดสิทธิดังกล�าว เพ่ือไม�ให�สิทธิของผู�ต�องขังเสียไปท้ังหมดยังมีข�อยกเว�นในกรณีท่ีระบุไว�ในมาตรา 8 แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สิทธิการพบทนายของผู�ต�องขังยังคงมีอยู�) 



35 3. ประวัติการบริหารงานและการปฏิบัติต%อผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยา3.1  ประวัติเรือนจําจังหวัดพะเยา   เรือนจําจังหวัดพะเยา เป:นราชการบริหารราชการส�วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ6กระทรวงยุติธรรมเนื่องจากทางราชการได�ยกฐานะอําเภอพะเยา ให�เป:นจังหวัดพะเยาเม่ือวันท่ี28 สิงหาคม 2520 จึงมีความจําเป:นท่ีจะต�องต้ังเรือนจําจังหวัดพะเยา ข้ึนเพ่ือรองรับการควบคุมผู�ต�องขังตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นแรกกระทรวงมหาดไทยได�มีประกาศต้ังสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมืองพะเยา เป:นเรือนจําชั่วคราวพะเยา ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี243/2522 ลงวันท่ี8 มีนาคม2522สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย ต�อมากรมราชทัณฑ6ได�รับงบประมาณก�อสร�างเรือนจําจังหวัดพะเย บนพ้ืนท่ีป�าเสื่อมโทรมบริเวณหมู�บ�านร�องห�าต้ังอยู�เลขท่ี 58 หมู�ท่ี 11 ตําบลต�อม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ห�างจากศาลและศาลากลางจังหวัดพะเยาประมาณ 2 กิโลเมตรมีเนื้อท่ีในความรับผิดชอบท้ังสิ้น318 ไร�24 ตารางวาเป:นเนื้อท่ีภายใน10 ไร�2 งาน 24 ตารางวา และเนื้อท่ีภายนอกจํานวน 308 ไร� ซ่ึงส�วนหนึ่งเป:นสวนป�าและเป:นพ้ืนท่ีบ�านพักข�าราชการใน ป�พ.ศ. 2546 ได�ขอจัดต้ังเป:นพ้ืนท่ีเรือนจําชั่วคราวร�องห�า จํานวนประมาณ 220  ไร� เพ่ือดําเนินงานตามโครงการเกษตรพอเพียง 3.2 การบริหารงานของเรือนจําจังหวัดพะเยา โครงสร�างการบริหารงานของเรือนจําจังหวัดพะเยา แบ�งส�วนราชการภายในออกเป:นดังนี้ 3.2.1  ส�วนปกครองและทัณฑปฏิบัติแบ�งออกเป:น 3 งาน คือ 1) งานควบคุม2) งานทัณฑปฏิบัติ3) งานจําแนกผู�ต�องขัง3.2.2  ส�วนพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขังแบ�งออกเป:น 3 งาน คือ 1) งานการศึกษาและพัฒนาจิตใจ2) งานฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขัง3) เรือนจําชั่วคราวร�องห�า3.2.3  ฝ�ายบริหารท่ัวไปแบ�งออกเป:น 4 งาน คือ 1) งานธุรการ2) งานการเจ�าหน�าท่ี3) งานการเงินและบัญชีงบประมาณ4) งานพัสดุ5) งานแผนและนโยบาย3.2.4  ฝ�ายสวัสดิการร�านสงเคราะห6ผู�ต�องขังแบ�งออกเป:น 3 งาน คือ 1) งานเงินฝากผู�ต�องขัง



36 2) งานบัญชีร�านสงเคราะห63) งานพัสดุร�านสงเคราะห64) ฝ�ายสถานพยาบาลแบ�งออกเป:น 2 งานคือ5) งานดูแลผู�ต�องขังป�วย6) งานเวชกรรมปVองกัน3.3  การปฏิบัติต%อผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยา เรือนจําจังหวัดพะเยาได�ปฏิบัติต�อผู�ต�องขังท่ีสําคัญๆโดยสรุปดังนี้ 3.3.1  การจําแนกลักษณะผู�ต�องขัง     การจําแนกลักษณะผู�ต�องขังดําเนินการโดยเจ�าหน�าท่ี จําแนกลักษณะผู�ต�องขัง ซ่ึงมีหน�าท่ีมาดําเนินการสัมภาษณ6ประวัติ ของผู�ต�องขังทุกรายเพ่ือหาข�อมูลต�างๆ ของผู�ต�องขังใช�ประโยชน6ข�อมูลในการวิเคราะห6จัดจําแนกควบคุมให�การศึกษาอบรมฝ�กวิชาชีพ คณะกรรมการการจําแนกลักษณะผู�ต�องขัง เป:นผู�พิจารณาลงความเห็นเป:นรายบุคคล และดําเนินการจําแนกลักษณะผู�ต�องขังซํ้าเม่ือข�อมูลของผู�ต�องขังเปลี่ยนแปลงไป 3.3.2  การจัดให�ผู�ต�องขังทํางาน     การจัดให�ผู�ต�องขังทํางานหรือการฝ�กวิชาชีพเป:นกิจกรรมปฏิบัติอย�างหนึ่งใช�ในการอบรมแก�ไขผู�ต�องขังโดยมีจุดมุ�งหมายดังนี้ 1) เพ่ือให�ผู�ต�องขังทุกคนมีความรู�และวิชาติดตัวสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได�ภายหลังพ�นโทษเพ่ือปลูกฝCงนิสัยรักการทํางานให�แก�ผู�ต�องขัง 2) เพ่ือเหตุผลทางการปกครองและรักษาระเบียบวินัยของเรือนจําจังหวัดฯเนื่องจากการทํางานเต็มเวลาจะทําให�ผู�ต�องขังไม�มีความคิดฟุVงซ�านกระวนกระวายใจหรือคิดท่ีจะกระทําผิดวินัย 3) เพ่ือผู�ต�องขังจะได�มีเงินสะสมไว�เป:นทุนสําหรับประกอบอาชีพโดยของเรือนจําฯจะจ�ายรางวัลปCนผลให�แก�ผู�ต�องขังในอัตราร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิ 3.3.3 การจัดการศึกษาให�กับผู�ต�องขัง     ได�มีหน�าท่ีในการจัดการเรียนการสอนให�กับผู�ต�องขังในรูปแบบนอกระบบโรงเรียนลักษณะ ของโรงเรียนผู�ใหญ�โดยได�รับการสนับสนุนด�านงบประมาณ และหลักสูตรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนผู�ต�องขังทุกคนท่ีเข�าหลักเกณฑ6 สามารถเข�ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีเจ�าหน�าท่ีราชทัณฑ6ทําหน�าท่ีเป:นครูสอนสายสามัญได�แบ�งการศึกษาเป:น 6 ประเภทคือการจัดการศึกษาสําหรับผู�ไม�รู�หนังสือการศึกษาสายสามัญ การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาการศึกษาสายอาชีพและการศึกษาธรรมศึกษา ดังนี้ 



37 1) การจัดการศึกษาสําหรับผู�ไม�รู�หนังสือ    ก)  การจัดการศึกษาสําหรับผู�ต�องขังไม�รู�หนังสือท่ีอ�านไม�ออก และท่ีเขียนไม�ได�จะนําวิชาบังคับคือพ้ืนฐาน 1 ในหลักสูตรระดับประถมศึกษาข องการศึกษานอกโรงเรียนมาสอนซ่ึงเหมาะสําหรับผู�ต�องขังกลุ�มนี้ในวิชาบังคับพ้ืนฐาน 1 จะมีรายละเอียดเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านอาชีพทักษะ ภาษาไทย และทักษะคณิตศาสตร6 ท่ีนําวิชาเหล�านี้มาสอนให�กับผู�ไม�รู�หนังสือมาก�อน ก็เพ่ือให�ผู�ต�องขังสามารถอ�าน และเขียนหนังสือได�ให�คิดเลขเป:นให�มีความรู�วัฒนธรรม และวรรณกรรมท�องถ่ินศีลปะพ้ืนบ�านการประกอบอาชีพ ในแต�ละท�องถ่ินตลอดจนให�เข�าใจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และสุขอนามัย 2) การศึกษาสายสามัญ    การจัดการศึกษาสายสามัญได�แบ�งการศึกษาออกเป:น 3 ระดับคือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จะให�ผู�ต�องขังได�ศึกษาตามหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนซ่ึงมีรูปแบบการศึกษา 3 รูปแบบคือ แบบชั้นเรียนวิธีเรียนทางไกลและวิธีเรียนด�วยตนเอง 3) การศึกษาตามอัธยาศัย    การศึกษาตามอัธยาศัยคือการศึกษาท่ีผู�ต�องขังสามารถท่ีจะเลือกศึกษาแขนงวิชาต�างๆ ได�เพ่ิมเติมตามท่ีตนเองชอบหรือถนัดเป:นการจัดการศึกษาในลักษณะต�อเนื่อง หรือการเรียนรู�ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง มีทักษาและนําความรู�ไปประยุกต6ใช�ในชีวิตประจําวัน  4) การศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากการเรียนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกล�าวข�างต�น ยังร�วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือเป]ดโอกาสให�ผู�ต�องขังท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�นตอนปลาย แล�วได�ศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี โดยผู�ต�องขังศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองจากสื่อการเรียนเม่ือถึงเวลาสอบประจําภาค จะมีคณะอาจารย6จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเข�าไปดําเนินการสอบให�ภายในเรือนจําฯ การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนี้ ผู�ต�องขังจะเป:นผู�เสียค�าใช�จ�ายเองท้ังหมดเนื่องจากเป:นการเรียนในระดับอุดมศึกษา เช�นเดียวกับการเรียนโดยท่ัวๆไป 5) การศึกษาสายอาชีพการจัดการศึกษาสายอาชีพผู�ต�องขังได�รับความร�วมมือและสนับสนุนด�านงบประมาณ และบุคลากรจากกรรมการศึกษานอกโรงเรียนกรม พัฒนาฝ�มือแรงงานกรมอาชีวศึกษาตลอดท้ังหน�วยภาคเอกชนผู�ต�องขังท่ีฝ�กวิชาชีพสาขาต�างๆ จะได�ใบรับรองเป:นหลักฐานในการสมัครงานการฝ�กวิชาชีพจะนําวิชาชีพท่ีสอดคล�องกับตลาดแรงงาน มาฝ�กสอนในทุกสาขาวิชาชีพท่ีเป]ดสอนผู�ต�องขังจะได�รับการอบรมท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพ่ือให�ผู�ต�องขังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังพ�นโทษได� 



38 6) การศึกษาธรรมศึกษาการจัดการศึกษาสายธรรมศึกษาให�กับผู�ต�องขังเป:นการพัฒนาจิตใจผู�ต�องขังและแก�ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู�ต�องขังให�เป:นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมการดําเนินการจะให�ผู�ต�องขังได�ศึกษาเล�าเรียนธรรมศึกษาอย�างจริงจังต้ังแต�ระดับศึกษาตรีธรรมศึกษาโทและธรรมศึกษาเอกโดยมีพระสงฆ6เข�ามาอบรมศาสนาและสอบเลื่อนระดับให�กับผู�ต�องขังภายในของเรือนจําฯนอกจากการเรียนธรรมศึกษาแล�วยังจัดให�มีการอบรมผู�ต�องขังในโอกาสต�างๆดังนี้ ก)  วันสําคัญของชาติ ข)  วันสําคัญทางศาสนา ค)  วันสําคัญของพระมหากษัตริย6 ง)  เชิญผู�นําศาสนา จ)  การอบรมศีลธรรมท่ัวไป ฉ)  การอบรมจิตภาวนาและการนั่งสมาธิ ช)  การจัดสวัสดิการและนันทนาการให�ผู�ต�องขัง ซ)  จัดให�มีร�านสงเคราะห6ท้ังภายนอกและภายในของเรือนจํา ฌ)  แจกจ�ายเครื่องอุปโภคท่ีจําเป:นเช�นผ�าห�มเสื้อผ�าผ�าอนามัยเป:นต�น ญ) จัดหาอุปกรณ6เพ่ือความบันเทินเช�นวิทยุโทรทัศน6เครื่องเล�นวีดีโอเครื่องดนตรี ฎ)  จัดให�มีห�องสมุดทุกแดน ฏ)  จัดอุปกรณ6กีฬาภายในเรือนจําฯ ฐ)  ขอทุนศึกษาให�บุตรผู�ต�องขัง ฑ)  การจัดกิจกรรมดนตรีชุมชนบําบัด ฒ)  การบริจาคช�วยเหลือขององค6การกุศลเช�นมูลนิธิปอเต็กต้ึง ณ)  เป]ดโอกาสให�เยี่ยมผู�ต�องขังได�ทุกวันในเวลาราชการ ด)  จัดให�มีสถานพยาบาลรักษาผู�ต�องขัง ต)  การบํารุงขวัญโดยจัดงานวันพบญาติเพ่ือเป]ดโอกาสให�ญาติได�พบผู�ต�องขังอย�างใกล�ชิดในของเรือนจําฯ 7) การสงเคราะห6ผู�ต�องขังก)  การสงให�การสงเคราะห6ผู�ต�องขังสูงอายุข)  การให�การสงเคราะห6ผู�ต�องขังพิการค)  การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห6ผู�ต�องขัง



39 8) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ต�องขังเรือนจําจังหวัดพะเยาได�ปรับปรุงในเรื่องปCจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของผู�ต�องขังได�แก� ก)  ให�มีการจัดเลี้ยงอาหารครบ 3 ม้ือและกับ 2 อย�าง ข)  จัดเครื่องนุ�งห�มให�กับผู�ต�องขังทุกคน ค)  ติดต้ังพัดลมระบายอากาศในเรือนนอนให�มีลมถ�ายเทสะดวก ง)  การรักษาพยาบาลและให�มีอาหารเสริมสําหรับผู�ต�องขังป�วย จ)  ด�านสันทนาการและการกีฬาให�มีการบริหารร�างกายโดยการเล�นกีฬาดนตรีตลอดจนการให�ดูวีดีโอและโทรทัศน6เพ่ือผ�อนคลายความเครียด 9) การรักษาพยาบาลผู�ต�องขังป�วย10) การเตรียมการก�อนวันปลดปล�อย การเตรียมความพร�องก�อนปล�อยเป:นวิธีการให�ความช�วยเหลือแก�ผู�ต�องขัง จะได�รับการปล�อยตัวจากเรือนจํา ให�สามารถปรับตัวและจิตใจให�พร�อมท่ีจะกลับคืนสู�ครอบครัวสังคม และการดําเนินชีวิตตามปกติตลอดจนมีอาชีพท่ีสุจริตเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได� เป:นการคุ�มครองสังคมให�ปลอดภัยจากอาชญากรรม และจําเป:นอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง กับการแก�ไขฟ��นฟูผู�กระทําผิดโดยวิธีทางทัณฑวิทยาแนวใหม�ในทัณฑสถาน นอกจากจะมีหน�าท่ีในการดําเนินการปฏิบัติต�อผู�กระทําผิดให�เป:นไปตามคําพิพากษาของศาล และคําสั่งของเจ�าพนักงานผู�มีอํานาจตามกฎหมายโดยมีแนวทางการควบคุมาผู�ต�องขังให�เป:นไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม� และตามข�อกําหนดตามมาตรฐานข้ันตํ่า สําหรับปฏิบัติต�อผู�ต�องขังของสหประชาชาติในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังจะเริ่มต้ังแต�การรับตัวผู�ต�องขังเข�ามาอยู�ในความควบคุมดูแลผู�ต�องขัง ทุกรายได�รับการจําแนกลักษณะ เพ่ือศึกษาหาข�อมูลในการวางแผนข�อมูลเป:นรายบุคคลต�อจากนั้น จะเข�าสู�กระบวนการอบรมแก�ไขฟ��นฟูจิตใจจนกระท่ังเม่ือใกล�จะพ�นโทษแล�ว ยังจะต�องมีการเตรียมความพร�อมก�อนให�กับผู�ต�องขังก�อนท่ีจะปล�อยตัวผู�ต�องขังออกไปใช�ชีวิตในชุมชน และสังคมภายนอกสามารถปรับตนให�กับครอบครัว และสังคมท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย�างรวดเร็ว ท้ังในด�านเทคโนโลยีการศึกษาการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวันได�เพ่ือไม�ให�หวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก  การเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยเรือนจําฯจะดําเนินการสํารวจผู�ต�องขังท่ีมีระยะต�องโทษเหลือไม�เกิน 6 เดือน เข�ารับการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยตามหลักสูตรท่ีกรมราชทัณฑ6กําหนด ซ่ึงจะได�รับแนวทางในการใช�ชีวิตในชุมชน การหางานทําการขอรับการบริการสงเคราะห6การปรับเปลี่ยนทัศนะคติ และฝ�กทักษะในการดํารงชีวิตการดําเนินการเตรียมความพร�อม ก�อนปล�อยทุกครั้งเรือนจําฯได�รับความร�วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรราชทัณฑ6ด�วยดี อาทิ เช�น สํานักงานจัดหางานสํานักงานอัยการสํานักงานพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย6 โรงพยาบาลจิตเวชสํานักงานปVองกันปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคุมประพฤติ ศูนย6ส�งเริมอุตสาหกรรม พระภิกษุสงฆ6 และผู�นําทาง



40 ศาสนาอิสลาม นักสังคมสงเคราะห6 นักทัณฑวิทยา อนุสาสนาจารย6 ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�องทุกฝ�าย เพ่ือให�การดําเนินงานเป:นไปด�วยความเรียบร�อย และสําเร็จตามวัตถุประสงค6 4. การเย่ียมผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยา1. รูปแบบการเยี่ยมผู�ต�องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยามี 2 รูปแบบ1.1  การเยี่ยมแบบปกติหน�าเรือนจําจังหวัดพะเยา    การเยี่ยมแบบปกติหน�าเรือนจําจังหวัดพะเยา กําหนดเยี่ยมได�ต้ังแต�วันจันทร6 – ศุกร6ยกเว�นวันหยุดสามารถเยี่ยมได�ทุกคดี ทุกวัน โดยผ�านสิ่งกีดขวางสถานท่ีเยี่ยม คือห�องเยี่ยมผู�ต�องขังอาคารท่ีทําการลักษณะห�องเยี่ยม จะมีรูปกรงเหล็กและพลาสติกใสก้ันระหว�างญาติภายในห�องญาติเยี่ยมได�ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และมีห�องควบคุมโทรศัพท6, ห�องทนายความ, ห�องตํารวจเพ่ือมิให�ญาติประปนเข�ามาในห�องทนายความ ทนายความจะใช�ทางเข�าออกอีกด�านหนึ่ งโดยเฉพาะห�องทนายความและห�องตํารวจจะเป:นห�องมีพัดลมการสนทนาจะใช�ระบบผ�านเครื่องโทรศัพท6มีการบันทึกเทปการสนทนามีรูปกรงเหล็ก และพลาสติกใสก้ันแบ�งช�องโดยใช�พลาสติกสายก้ันจํานวน 15 ช�องให�บริการแบบครบวงจรให�บริการทุกๆ ด�านในบริเวณเดียวกันไม�ว�าจะเป:นการเยี่ยมผู�ต�องขังการฝากเงินการสั่งซ้ือสินค�าให�กับผู�ต�องขังอ่ืนๆ  1.2 การเยี่ยมผู�ต�องขังแบบใกล�ชิดมีวัตถุประสงค6 เพ่ือเป]ดโอกาสให�ผู�ต�องขังท่ีประพฤติดีอยู�ในระเบียบวินัยของเรือนจําฯ ได�มีโอกาสได�รับการเยี่ยมผู�ต�องขังอย�างใกล�ชิด จากญาติในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัวไม�มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร�วมกันกับญาติอันเป:นการสร�างความเข�าใจอันดีในครอบครัว ปCจจุบันกรมราชทัณฑ6ได�รับมอบหมายให�เรือนจําจัดให�มีการเยี่ยมผู�ต�องขังแบบใกล�ชิดป�ละ 2 ครั้งโดยเรือนจําฯ จะเป:นผู�กําหนดตามความเหมาะสมเป:นคราวๆไป และมีการเยี่ยมผู�ต�องขังแบบใกล�ชิดลูกมาเยี่ยมมารดาตลอดท้ังป� สัปดาห6ละ 2 วันคือวันอังคารและวันพฤหัสบดีเยี่ยมวันละ 2 รอบคือรอบเช�าเวลา 9.00 ถึง11.00 น. รอบบ�าย 13.00 – 15.00 น. 2. ข้ันตอนการเยี่ยมผู�ต�องขังมีดังนี้2.1  ข้ันตอนในการเยี่ยมแบบปกติ     เรือนจําจังหวัดพะเยา ดําเนินการเยี่ยมให�ผู�ต�องขังแบบปกติในวันจันทร6 – ศุกร6 เว�นวันเสาร6 – อาทิตย6 และวันหยุดนักขัตฤกษ6ภาคเช�าเยี่ยมเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ�ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ของทุกวันเยี่ยมได�ครั้งละ 20 นาที/รอบไม�มีกําหนดคดีการจองเยี่ยมท่ีเรือนจําฯตามปกติท่ีบริเวณภายในอาคารเยี่ยมผู�ต�องขังมีวิธีการดังนี้     2.1.1 รับใบแจ�งเยี่ยมทําการกรอกข�อความให�ครบถ�วน พร�อมกับนําบัตรประชาชนของทุกคนท่ีจะเข�าเยี่ยมไปถ�ายเอกสาร และนํากลับไปยื่นต�อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือรอการชื่อตามช�องทางท่ีกําหนดและกดบัตรคิว 



41     2.1.2  เจ�าหน�าท่ีจะประกาศเรียกชื่อ และมอบใบแจ�งเยี่ยมท่ีมีหมายเลขช�องและรอบท่ีเยี่ยมผู�ต�องขังคืนให�แก�ญาติเพ่ือนําเข�าไปเยี่ยมผู�ต�องขังในห�องเยี่ยมด�านใน     2.1.3  ญาติผู�ต�องขังจะต�องฝากสิ่งของมีค�า เช�น กระเป�าสตางค6 โทรศัพท6มือถือหรือ สิ่งของต�องห�ามอ่ืนๆ ไว�ในล็อกเกอร6ด�านหน�าโดยมีกุญแจ แต�ละล็อกเกอร6ให�สามารถนําติดตัวไประหว�างการเยี่ยมและให�นํามาคืนท่ีล็อกเกอร6 หลังจากเยี่ยมเสร็จแล�ว และนําสิ่งของท่ีฝากไว�คืนไป 2.2  หลักเกณฑ6การเยี่ยมผู�ต�องขังแบบใกล�ชิด     2.2.1  เป:นผู�ต�องขังคดีถึงท่ีสุดต้ังแต�ชั้นกลางข้ึนไปไม�เป:น ผู�ท่ีอยู�ในระหว�างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว�างสอบสวนทางวินัยหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยทุกกรณี เหลือโทษจําคุกไม�เกิน 10 ป�     2.2.2  ผู�ต�องขังชั้นกลางจะได�รับการเยี่ยม 1 ครั้ง ตลอดท้ังป�โดยมีเง่ือนไขคือต�องโทษจําคุกตามคําพิพากษาไม�เกิน 10 ป�กระทําผิดครั้งแรกคดีเดียวผู�ต�องขังต้ังแต�ชั้นดีข้ึนไปจะได�รับการเยี่ยมไม�เกิน 2 ครั้ง ตลอดท้ังป�เด็ก และเยาวชนท่ีสถานพินิจฯฝากไว�ต�องไม�อยู�ระหว�างการดําเนินการพิจารณา หรือถูกลงโทษทางวินัย และมีพฤติการณ6เป:นท่ีไว�ใจได�ให�ได�รับการเยี่ยม 1 ครั้งผู�ต�องขังกักกันหรือผู�ต�องขังกักขังให�ได�รับการเยี่ยมผู�ต�องขังเช�นเดียวกับผู�ต�องขังชั้นกลางผู�ต�องขังชาวต�างประเทศ 2.2.3  ไม�เป:นผู�ต�องขังท่ีมีกําหนดโทษประหารชีวิต 2.2.4  ถ�าเป:นญาติผู�ต�องขังจะได�รับการเยี่ยมไม�เกิน 2 ครั้งตลอดป� 2.2.5  ถ�าเป:นตัวแทนครอบครัวอาสาสมัครหรือมิชชันนารีเฉพาะกรณีร�องขอผู�ต�องขังท่ีไม�มีญาติมาเยี่ยมจะได�รับการเยี่ยมไม�เกิน 1 ครั้งตลอดป�     2.2.6  เอกอัครราชทูตกงสุลเจ�าหน�าท่ีสถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลจะพิจารณาให�เยี่ยมได�ตามความจําเป:นและเหมาะสมญาติท่ีจะเข�าเยี่ยมผู�ต�องขัง     2.2.7  จะต�องเก่ียวดองเป:นญาติกับผู�ต�องขังคือปู�ย�าตายายลุงปVาน�าอาบิดามารดาสามีภรรยาบุตรพ่ีน�อง     2.2.8  เด็กอายุตํ่ากว�า 15 ป�อนุญาตให�เข�าเยี่ยมได�เฉพาะบุตรหรือบุตรบุญธรรมของผู�ต�องขังเท�านั้นจํานวนญาติครั้งละไม�เกิน 10 คนต�อผู�ต�องขัง 1 คน 3. การจองเยี่ยมท่ีเรือนจําฯการจองเยี่ยมตามปกติท่ีภายในอาคารเยี่ยมผู�ต�องขังมีวิธีการดังนี้  3.1  รับใบแจ�งเยี่ยมมากรอกข�อความให�ครบถ�วนกดบัตรคิวและนําบัตรประชาชนฉบับจริงของทุกคนท่ีเข�าเยี่ยมยื่นต�อเจ�าพนักงานเพ่ือรอการเรียกชื่อตามช�องท่ีกําหนดตามบัตรคิว 3.2  เจ�าหน�าท่ีประกาศเรียกชื่อและมอบใบแจ�งเยี่ยมท่ีมีหมายเลขช�องและรอบท่ีเยี่ยมผู�ต�องขังคืนให�ญาติเพ่ือนําเข�าไปเยี่ยมผู�ต�องขังในห�องเยี่ยมด�านใน 



42  3.3  ญาติผู�ต�องขังจะต�องฝากสิ่งของมีค�าเช�นกระเป�าสตางค6โทรศัพท6มือถือหรือสิ่งของต�องห�ามอ่ืนๆไว�ในล็อกเกอร6ด�านหน�าโดยมีกุญแจแต�ละล็อกเกอร6ให�สามารถนําติดตัวไประหว�างการเยี่ยมและให�นํามาคืนท่ีล็อกเกอร6หลังจากเยี่ยมเสร็จแล�วและนําสิ่งของท่ีฝากไว�คืนไป 4. ข้ันตอนการฝากเงินและการฝากสิ่งของให�กับผู�ต�องขัง 4.1  หลังจากออกจากห�องเยี่ยมแล�วหากต�องการฝากเงินให�กับผู�ต�องขังสามารถแจ�งต�องานเงินฝากผู�ต�องขังภายในบริเวณอาคารเยี่ยมผู�ต�องขัง  4.2  เรือนจําจังหวัดพะเยาไม�อนุญาตให�อาหารและสิ่งของเครื่องใช�ภายนอกฝากให�กับผู�ต�องขังโดยเด็ดขาดซ่ึงทางเรือนจําฯได�จัดร�านสงเคราะห6ผู�ต�องขังไว�คอยบริการแล�ว  4.3  เม่ือฝากเงินและซ้ือสินค�าให�กับผู�ต�องขังเรียบร�อยแล�วให�ตรวจสอบชื่อ – สกุลของผู�ต�องขังจํานวนเงินท่ีฝากรายการสินค�าในใบเสร็จรับเงินและตรวจนับเงินทอนให�ถูกต�องก�อน (หากมีข�อผิดพลาดให�ทักท�วงทันที) 4.4  เก็บใบเสร็จรับเงินไว�ตรวจสอบในภายหลัง 5. ข�อห�ามและข�อพึงปฏิบัติสิ่งของต�องห�ามมิให�นําเข�ามาภายในเรือนจําจังหวัดพะเยา 5.1 ยาเสพติดให�โทษวัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาทและสารระเหย 5.2  สุราหรือของเมาอย�างอ่ืน 5.3  อุปกรณ6ในการเล�นการพนัน 5.4  เครื่องมืออันเป:นอุปกรณ6ในการหลบหนี 5.5  อาวุธเครื่องกระสุนป�นวัตถุระเบิดดอกไม�เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธป�น 5.6  ของเน�าเสียหรือของพิษต�อร�างกาย 5.7  น้ํามันเชื้อเพลิง 5.8  สัตว6มีชีวิต 5.9  เครื่องคอมพิวเตอร6โทรศัพท6หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ รวมท้ังอุปกรณ6สําหรับสิ่งดังกล�าว  5.10  วัตถุเอกสารหรือสิ่งพิมพ6ซ่ึงอาจก�อให�เกิดความไม�สงบเรียบร�อย หรือเสื่อมเสียต�อกิจกรรมอันดีของประชาชน 6. ข�อพึงปฏิบัติ6.1 ต�องมีบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงทุกคน  6.2  ต�องแต�งกายสุภาพ ชายไม�ใส�เสื้อกล�าม หญิงไม�ใส�เสื้อสายเด่ียว เกาะอกเสื้อแขนกุดไม�นุ�งกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น 6.3  ไม�มีอาการมึนเมาสุรา หรือสิ่งเสพติด 



43 6.4  ไม�ส�งเสียงดังรบกวนผู�อ่ืน  6.5  ต�องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ6 พ.ศ.2479 มาตรา 45 และกฎกระทรวงมหาดไทยข�อ 127 เก่ียวกับสิ่งของต�องห�ามเข�ามาภายในเรือนจําและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานเพ่ือไม�ให�เกิดผลเสียหายแก�ทางราชการ 6.6  ห�ามมิให�เข�าไปในเรือนจําฯ โดยมิได�รับอนุญาตหรือรับจาก หรือส�งมอบแก�ผู�ต�องขังนําเข�ามาหรือออกไปจากเรือนจําฯ ซ่ึงเงินหรือสิ่งของต�องห�าม หรือใดๆ อันฝ�าฝ�นระเบียบข�อบังคับของเรือนจําฯ มิฉะนั้นจะมีความผิดต�องระวางโทษปรับไม�เกิน 500 บาท หรือจําคุกไม�เกิน 1 ป�หรือท้ังจําท้ังปรับผู�ท่ีมาขอเยี่ยมหรือติดต�อกับผู�ต�องขัง กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเยี่ยมผู�ต�องขัง 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได�บัญญัติไว�ว�า นับแต�เวลาท่ียื่นฟVองแล�วจําเลยมีสิทธิดังต�อไปนี้การเยี่ยมผู�ต�องขังสรุปดังนี้    1.1  แต�งทนายแก�ต�างในข�อไต�สวนมูลฟVองหรือพิจารณาในศาลชั้นต�น ตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ6และฎีกา 1.2  พูดจากับทนายหรือผู�ท่ีจะเป:นทนายสองต�อสอง 1.3  พบและปรึกษาผู�ท่ีจะเป:นทนายสองต�อสอง 1.4  ได�รับการเยี่ยมตามสมควร 1.5  ได�รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บป�วย 2. ข�อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต�อผู�ต�องขังขององค6การสหประชาชาติ    ข�อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต�อผู�ต�องขังขององค6การสหประชาชาติได�บัญญัติการติดต�อกับภายนอกเรือนจําของบุคคลภายนอกไว�     2.1  พึงอนุญาตให�ผู�ต�องขังติดต�อกับครอบครัวและเพ่ือนท่ีเชื่อถือได�ของเขาตามกําหนดอย�างสมํ่าเสมอท้ังทางกฎหมายและโดยการเยี่ยมเยียนในความควยคุมของเจ�าหน�าท่ีเท�าท่ีจําเป:น 2.2  พึงอนุญาตให�ผู�ต�องขังต�างสัญชาติติดต�อกับผู�แทนทางการทูตและกงสุลแห�งประเทศของเขา     2.3  การลงโทษจําคุกหรือมาตรการอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลทําให�ผู�กระทําผิดถูกตัดขาดจากโลกภายนอกย�อมก�อให�เกิดความกลุ�มใจ เพราะถูกตัดเสรีภาพขาดสิทธิท่ีจะตัดสินใจด�วยตนเอง   ดังนั้น เรือนจําฯไม�พึงทําให�สถานการณ6ท่ีต�องทนรับกรรมดังกล�าวนี้ ต�องเลวร�ายไปอีกเว�นแต�กรณีท่ีมีเหตุผลสมควรแยกควบคุมไว�หรือต�องธํารงรักษาวินัย 



44     2.4  การปกครองของเรือนจําฯควรทําให�ชีวิตในเรือนจําและชีวิตอิสระมีความแตกต�างกันน�อยท่ีสุดเพ่ือไม�ให�ผู�ต�องขังเกิดความรู�สึกว�าตนขาดความรับผิดชอบหรือขาดความเคารพในศักด์ิศรีแห�งความเป:นมนุษย6     2.5  การปฏิบัติต�อผู�ต�องขังนั้นควรเน�นให�เขาเห็นว�าไม�ถูกกีดกันไว�นอกสังคมแต�ยังเป:นส�วนหนึ่งของสังคมเรื่อยไป     2.6  ควรเอาใจใส� เป:นพิเศษในอันท่ีจะธํารงรักษาและปรับปรุงให� ดี ข้ึนซ่ึงความสัมพันธ6ระหว�างผู�ต�องขังกับครอบครัวของเขาให�เกิดประโยชน6มากท่ีสุดแก� 2 ฝ�าย     2.7  นับแต�แรกต�องคําพิพากษาควรจะได�พิจารณาล�วงหน�าไปถึงอนาคตของผู�ต�องขังภายหลังจากพ�นโทษและช�วยส�งเสริมให�เขารักษาความสัมพันธ6กับบุคคลหรือองค6การภายนอกเรือนจําเพ่ือขยับขยายให�เกิดผลประโยชน6มากท่ีสุดแก�ครอบครัวของเขากับการฟ��นฟูให�เขากลับเข�าสู�สังคม 3. ข�อกําหนดสหประชาชาติ ว�าด�วยการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังหญิงในเรือนจํา หรือข�อกําหนดกรุงเทพ (the Bangkok Rules)   ข�อกําหนดสหประชาชาติ ว�าด�วยการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการท่ีมิใช�การคุมขังสําหรับผู�กระทําผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women offenders) หรือข�อกําหนดกรุงเทพ (the Bangkok Rules) ถือเป:นมาตรฐานในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังหญิง และผู�กระทําผิดหญิงในระดับสากลท่ีจะช�วยกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดี ในการดูแลผู�ต�องขังหญิง และผู�กระทําผิดหญิงให�ได�รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงมี และได�รับการปฏิบัติอย�างเหมาะสมตามเพศภาวะ 4. พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ6 และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ6 และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารประชาชนสรุปดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา), 2553     ท่ีมาของพระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ6วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 การบริหารกิจการบ�านเมือง และสังคมท่ีดี (Good Governance) แนวความคิดในการบริหารกิจการบ�านเมือง และสังคมท่ีดีเป:นวัฒนธรรมในการอยู�ร�วมกันเป:นสังคมมานานนับพันป�แล�ว ซ่ึงเป:นหลักการเพ่ือการอยู�ร�วมกันในบ�านเมือง และสังคมอย�างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน6 และคลี่คลายปCญหาข�อขัดแย�งโดยสันติวิธี และสังคมมีการพัฒนาท่ียั่งยืนในช�วงระยะเวลา 20 ป�ท่ีผ�านมาสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีเน�นการมีส�วนร�วมของประชาชนและการพัฒนาด�านต�างๆ ในยุคโลกาภิวัตน6 และเทคโนโลยีพัฒนาไปอย�างรวดเร็วส�งผลให�ประเทศต�างๆต�องต่ืนตัวและทุ�มเททรัพยากรเพ่ือการปฏิรูปการบริหารกิจการบ�านเมือง และสังคมของตนเองให�ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและกติกาใหม�ของสังคม 



45 สาเหตุหลักท่ีทําให�เกิดปฏิรูปและต�องการดําเนินการไปอย�างต�อเนื่อง     1.1  ภาครัฐในโลกยุคใหม�ต�องปรับลดบทบาทจากผู�ปกครองมาเป:นผู�ให�บริการ และธํารงรักษาความเป:นธรรมในสังคมภาคประชาชน และภาคเอกชนมีบทบาทในการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมมากข้ึน     1.2  ภาคเอกชนได�ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารงานสมัยใหม�อย�างต�อเนื่อง และรวดเร็วเพ่ือความอยู�รอดและการแข�งขัน     1.3  ภาครัฐไม�สามารถปรับตัวได�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีรวดเร็วรุนแรงเป]ดกว�างและมีการแข�งขันสูงข้ึน 1.4  ผลจากการภาครัฐปรับตัวไม�ทันการณ6ภาครัฐ มีความอ�อนแอ ล�าสมัยไม�สามารถบริหารจัดการประเทศอย�างมีประสิทธิภาพ ส�งผลให�เกิดภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตกตํ่าเกิดภาวะหนี้ท�วมกัน     1.5  สังคมเสื่อมศรัทธาในภาครัฐท้ังในการเรื่องบริหาร และการทุจริตประพฤติมิชอบเปVาหมายของการปรับปรุงบริหารกิจการบ�านเมือง และสังคมในยุคสังคมสมัยใหม�ทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคม (Governance) ท่ีมีจุดร�วมเดียวกันคือความสงบสุขของประชาชนเสถียรภาพความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองซ่ึงประเทศไทยได�มาจากการจัดทํารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มีสาระสําคัญเก่ียวกับความพยายามในการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) สําหรับสังคมไทยเน�นการเป]ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากข้ึน การประกันและคุ�มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการปกครองท่ีโปร�งใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากข้ึน 1. ความหมายของการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี    คําว�าGood Governance ประกอบด�วยคําว�าgood(adj.) ดี, มีคุณธรรม, ถูกต�อง, เหมาะสม, นิสัยดี, คุณภาพดี, ม่ันคง, มีประโยชน6, ฯลฯ”และคําว�า”governance(n.) การปกครอง, การควบคุม, ระบบการปกครอง, ระบบการจัดการ” ดังนั้นGood Governance โดยศัพท6จึงหมายถึงกติกาหรือกฎเกณฑ6การบริหารการปกครองท่ีดีเหมาะสม และเป:นธรรมท่ีใช�ในการธํารงรักษาบ�านเมืองและสังคมอันหมายถึงการบริหารทรัพยากรและสังคมท่ีดีในทุกๆ ด�าน และทุกๆระดับรวมถึงการจัดระบบองค6กรและกลไกของคณะรัฐมนตรีส�วนราชการองค6กรของรัฐ และรัฐบาลท่ีไม�ใช�ส�วนราชการการบริหารราชการส�วนภูมิภาคและท�องถ่ินองค6กรท่ีไม�ใช�รัฐบาลองค6กรของเอกชนชมรม และสมาคมเพ่ือกิจกรรมต�างๆนิติบุคคลเอกชน และภาคประชาสังคมการบริหารราชการท่ีเรียกว�า “Good Governance” นั้นภาคเอกชนได�นํามาใช�กับการบริหารองค6กรของตนเองโดยใช�คําว�า “บรรษัทภิบาล” และภาครัฐนํามาใช�กับการบริหารราชการโดยใช�คําว�า”ธรรมาภิบาล” 



46 2. การบัญญัติกฎหมายการบริหารกิจการการบ�านเมืองท่ีดี   การบริหารราชการแผ�นดินแนวความคิดจะต�องปฏิรูประบบราชการให�เปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนาท่ีดี โดยนําแนวความคิดมาจากต�างประเทศ และแนวความคิดดังกล�าวได�ถูกนํามาใช�ในภาคเอกชน ต�อมาภาครัฐก็ได�นํามาใช�ด�วยการมีระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมือง และสังคมท่ีดีพ.ศ. 2542 ข้ึนมาใช�ก�อนซ่ึงต�อมาได�มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2545 เพ่ือแก�ไขว�าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาจากมาตรา 3/1 ซ่ึงบัญญัติว�าการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต�องเป:นไป เพ่ือประโยชน6สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐการลดข้ันตอน ในการปฏิบัติงานการลดภารกิจ และยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป:นการกระจายภารกิจ และทรัพยากรให�แก�ท�องถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจในการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผู�รับผิดชอบต�อผลงานการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุ และการแต�งต้ังบุคคลเข�าดํารงตําแหน�ง และปฏิบัติหน�าท่ีต�องคํานึงถึงหลักเกณฑ6ตามวรรค 1 ในการปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการต�องใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย�างยิ่งให�คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงาน การมีส�วนร�วมของประชาชนการเป]ดเผยข�อมูลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจเพ่ือประโยชน6การดําเนินการให�เป:นไปตามมาตรนี้จะตราเป:นพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ6 และวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให�ส�วนราชการและข�าราชการปฏิบัติก็ได� 3. วัตถุประสงค6 และความจําเป:นของพระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ6 และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 3.1  การบริหารราชการท่ีดี 3.2  กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให�เป:นไปตามแนวทางเดียวกัน 3.3  เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีวัดผลได�ตามมาตรา 3/1 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 3.4  เพ่ือให�การบริหารราชการเป:นไปเพ่ือประโยชน6สุขของประชาชน 3.5  เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 3.6  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ 3.7  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป:น 3.8  ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ 3.9  มีการประเมินผลการการปฏิบัติราชการอย�างสมํ่าเสมอ 3.10  ประโยชน6ท่ีจะได�รับของพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ6 และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 



47    3.11  รัฐสามารถกําหนดนโยบายและเปVาหมายการดําเนินงานได�ชัดเจน และมีกลไกจะพัฒนาองค6กรภาครัฐให�มีประสิทธิภาพข้ึนได�    3.12  ส�วนราชการและข�าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ีเป:นมาตรฐานชัดเจนมีความโปร�งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได�    3.13  ประชาชนได�รับการบริการท่ีรวดเร็วสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได� และมีส�วนร�วมในการบริหารในส�วนราชการ 4. ขอบเขตการใช�บังคับของพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ6 และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546    4.1  พระราชกฤษฎีกาใช�บังคับกับส�วนราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมโดยสํานัก งาน ก.พ.ร. จะเป:นผู�จัดทําปฏิทินกําหนดเรื่องเวลาและหน�วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติโดยแบ�งเป:น 2 ส�วน 4.1.1  ส�วนราชการสามารถดําเนินการได�ทันทีตามพระราชกฤษฎีกาฯ 1) หมวด 1 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี2) หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน6สุดของประชาชน3) หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน4) หมวด 7 การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต�องการของประชาชนในแต�ละเรื่องเสร็จเรียบร�อยก�อนจึงจะสามารถดําเนินการได�     4.1.2 ส�วนราชการต�องรอให�สํานักงานก.พ.ร. ได�สร�างความเข�าใจ และออกแบบแนวทางปฏิบัติในแต�ละเรื่องเสร็จเรียบร�อยก�อนจึงจะสามารถดําเนินการได�    4.2 กรณีของรัฐวิสาหกิจองค6การมหาชน และองค6กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�หน�วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลองค6กรดังกล�าว ตามกฎหมายมีหน�าท่ีดูแลให�มีการกําหนดแนวทางการบริหารงานให�เป:นไปตามพระราชกฤษฎีกา    4.3  เพ่ือให�การบริหารราชการเป:นไปอย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐสํานักงานก.พ.ร. อาจเสนอแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดเพ่ิมข้ึน ต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมให�ส�วนราชการต�องปฏิบัติอีกก็ได�    4.4 เพ่ือให�มีการทําแผนงานต�างๆไม�เป:นภาระแก�ส�วนราชการเกินความจําเป:นให�ส�วนราชการท่ีได�จัดทําแผนงานตามพระราชกฤษฎีกา และตามกฎหมายอ่ืนแล�วและมีลักษณะอย�างเดียวกันให�ถือว�าเป:นแผนเดียวกัน 5. การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให�สังคมของประเทศท้ังภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนสามารถอยู�ร�วมกันได�อย�างสงบสุข และต้ังอยู�ในความถูกต�องเป:นธรรมตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีดังนี้ 



48     5.1  หลักนิติธรรมหมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข�อบังคับต�างๆ โดยถือว�าเป:นการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช�ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคลจะต�องคํานึงถึงความเป:นธรรมและความยุติธรรมรวม ท้ังมีความรัดกุมและรวดเร็วด�วย     5.2  หลักคุณธรรมหมายถึง การยึดม่ันในความถูกต�องดีงามการส�งเสริมให�บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือให�บุคลากรมีความซ่ือสัตย6 จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตเป:นนิสัยประจําชาติ     5.3  หลักความโปร�งใสหมายถึง ความโปร�งใสพอเทียบได�ว�ามีความหมายตรงข�ามหรือเกือบตรงข�าม กับการทุจริตหรือคอร6รัปชั่น โดยท่ีเรื่องทุจริตคอร6รัปชั่นให�มีความหมายในเชิงลบและความหน�าสะพรึงตัวแฝงอยู�ความโปร�งใสเป:นคําทรัพย6ท่ีให�แง�มุมในเชิงบวก และให�ความสนใจในเชิงสงบสุขประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกและเข�าใจง�าย และมีกระบวนการให�ประชาชนตรวจสอบความถูกต�องอย�างชัดเจน ในการนี้เพ่ือเป:นสิริมงคลแก�บุคลากรท่ีปฏิบัติงานให�มีความโปร�งใส     5.4  หลักการมีส�วนร�วมหมายถึง การให�โอกาสให�บุคลากรหรือผู�มีส�วนเก่ียวข�องเข�ามามีส�วนร�วมทางการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต�างๆเช�นเป:นคณะอนุกรรมการและหรือคณะทํางานโดยให�ข�อมูลความคิดเห็นแนะนําปรึกษาร�วมวางแผนและร�วมปฏิบัติ     5.5  หลักความรับผิกชอบหมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคมการใส�ใจปCญหาการบริหารจัดการการกระตือรือร�นในการแก�ปCญหาและเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต�างรวมท้ังความกล�าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง     5.6  หลักความคุ�มค�าหมายถึง การบริหารจัดการและใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให�เกิดประโยชน6สูงสุดแก�ส�วนรวมโดยรณรงค6ให�บุคลากรมีความประหยัดใช�วัสดุอุปกรณ6อย�างคุ�มค�าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ6ยั่งยืน 6.พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 ท่ีเก่ียวข�องกับประชาชน     6.1  การกําหนดภารกิจของรัฐและส�วนราชการ ต�องเป:นไปเพ่ือเปVาหมายดังกล�าวและสอดคล�องกับนโยบายของรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต�อรัฐสภา     6.2  การปฏิบัติภารกิจของ�าวนราชการ ต�องเป:นไปโดยซ่ือสัตย6สุจริตสามารถตรวจสอบได� และเกิดประโยชน6สุขแก�ประชาชนท้ังในประเทศและท�องถ่ิน     6.3  กรณีท่ีภารกิจใดส�งผลกระทบต�อประชาชน ต�องรับพิจารณาความเห็นและชี้แจงให�ประชาชนได�รับรู�และมีส�วนร�วมมากข้ึน     6.4  ข�าราชการต�องรับความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม และประชาชนผู�รับบริการเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให�เหมาะสม 6.5  ในการปฏิบัติราชการกรณีพบปCญหาอุปสรรคต�องมีการจัดให�แก�ไขโดยเร็ว 



49 6.6  ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติเกินความจําเป:น     6.7 ส�วนราชการแต�ละแห�งต�องจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการโดยเป]ดเผยเพ่ือให�ประชาชนตรวจสอบได� 6.8  ปลัดกระทรวงมีหน�าท่ีจะต�องจัดให�มีศูนย6บริการร�วมภายในกระทรวงเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชน     6.9 ส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ี และแบบพิมพ6ท่ีจําเป:นในศูนย6บริการร�วมและพร�อมให�บริการประชาชนอย�างครบถ�วน     6.10 ส�วนราชการมีหน�าท่ีสํารวจ และทบทวนกฎระเบียบเพ่ือยกเลิกปรับปรุงหรือให�มีข้ึนใหม�เพ่ือให�ทันสมัยลดภาระของประชาชนโดยรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนด�วย     6.11 ส�วนราชการต�องกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จ ของงานแต�ละงานและประกาศให�ประชาชนและข�าราชการทราบ 6.12 ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล�วเสร็จให�ส�วนราชการท่ีมิได�กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จถือปฏิบัติได� 6.13 ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีตรวจสอบให�ข�าราชการปฏิบัติงานให�แล�วเสร็จตามท่ีกําหนด     6.14 เป:นหน�าท่ีของส�วนราชการต�องแจ�งประชาชนทราบภายใน 15 วันกรณีประชาชนติดต�อสอบถามเป:นหนังสือ     6.15 ส�วนราชการมีหน�าท่ีจัดให�ระบบเครือข�ายสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนท่ีจะติดต�อสอบถามหรือขอข�อมูล 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด�วยการรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 สรุปดังนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2553)  ก�อนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หน�วยงานของรัฐท่ีเป:นผู�รับผิดชอบโครงการต�องจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลให�ประชาชนทราบ และจะรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีด�วยก็ได�หน�วยงานของรัฐท่ีเป:นผู�รับผิดชอบโครงการของรัฐ ท่ีมีผลกระทบอย�างรุนแรงต�อประชาชนเป:นส�วนรวมต�องจัดให�มีการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก�อนเริ่มดําเนินการ 1. ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐมิได�จัดให�มีการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน ก�อนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ เม่ือผู�มีส�วนได�เสียร�องขอรัฐมนตรีสําหรับราชการส�วนกลางผู�ว�าราชการจังหวัดสําหรับราชการส�วนภูมิภาค หรือราชการท�องถ่ิน หรือผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับ



50 ราชการของกรุงเทพมหานคร จะสั่งหน�วยงานของรัฐให�รับฟCงความคิดเห็นของประชาชนก�อนก็ได�ในกรณีเช�นนั้นให�หน�วยงานของรัฐดําเนินการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว 2. ข�อมูลเก่ียวกับโครงการของรัฐท่ีหน�วยงานของรัฐต�องเผยแพร�แก�ประชาชนอย�างน�อยต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้ 2.1  เหตุผลความจําเป:นและวัตถุประสงค6ของโครงการ 2.2  สาระสําคัญของโครงการ 2.3  ผู�ดําเนินการ 2.4  สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ 2.5  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 2.6  ผลผลิตและผลลัพธ6ของโครงการ 3. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก�ประชาชนท่ีอยู�อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู�ในสถานท่ีท่ีจะดําเนินการโครงการ และพ้ืนท่ีใกล�เคียงและประชาชนท่ัวไปรวมท้ังมาตรการปVองกันแก�ไขหรือเยียวยาความเดือดร�อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล�าว 4. ประมาณการค�าใช�จ�ายในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐ จะเป:นผู�ดําเนินโครงการของรัฐเองให�ระบุท่ีมาของเงินท่ีจะนํามาใช�จ�ายในการดําเนินโครงการนั้นด�วยให�หน�วยงานของรัฐ ประกาศข�อมูลท่ีต�องเผยแพร�แก�ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบเครือข�ายสารสนเทศ ท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให�มีข้ึนตามระเบียบนี้ด�วย 5. ในการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนหน�วยงานของรัฐ ต�องมุ�งให�ประชาชนมีความเข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อโครงการนั้นรวมตลอดท้ังความเดือดร�อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก�ประชาชนด�วย และหน�วยงานของรัฐจะรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนไปพร�อมกับการเผยแพร�ข�อมูลแก�ประชาชนก็ได�การรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนอาจใช�วิธีการอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างดังนี้ 5.1  การสํารวจความคิดเห็นซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังต�อไปนี้ 5.1.1 การสัมภาษณ6รายบุคคล     5.1.2 การเป]ดใช�แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย6ทางโทรศัพท6หรือโทรสารทางระบบเครือข�ายสารสนเทศหรือทางอ่ืนใด     5.1.3 การเป]ดโอกาสให�ประชาชนมารับข�อมูล และแสดงความคิดเห็นต�อหน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 5.1.4 การสนทนากลุ�มย�อย 5.2 การประชุมปรึกษาหารือซ่ึงอาจทําได�โดยวิธีดังต�อไปนี้ 5.2.1 การประชาพิจารณ6 



51 5.2.2 การอภิปรายสาธารณะ 5.2.3 การแรกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสาร 5.2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 5.2.5 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข�องมีส�วนได�เสีย 5.3วิธีอ่ืนท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 6. ในกรณีท่ีหน�วยของรัฐเห็นว�าการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธี อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว�จะทําให�การรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค6หน�วยงานของรัฐจะรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได�แต�เม่ือดําเนินการแล�วให�แจ�งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบด�วย 7. ในการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนหน�วยงานของรัฐต�องประกาศให�ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟCงความคิดเห็นระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแก�การท่ีประชาชนจะเข�าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได� และป]ดประกาศไว�โดยเป]ดเผยณสถานท่ีป]ดประกาศของหน�วยงานของรัฐ และสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเป:นเวลาไม�น�อยกว�าสิบห�าวันก�อนเริ่มดําเนินการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน และให�ประกาศในระบบเครือข�ายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให�มีข้ันตามระเบียบนี้ด�วย 8. เม่ือดําเนินการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน แล�วให�หน�วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให�ประชาชนทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีเสร็จสิ้นการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน 9. เม่ือรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนแล�วปรากฏว�าการดําเนินโครงการของรัฐโครงการใด ก�อให�เกิดผลกระทบต�อประชาชนมากกว�าข�อมูลท่ีเผยแพร�แก�ประชาชน ถ�ายังมีความจําเป:นต�องดําเนินโครงการดังกล�าวต�อไป หน�วยงานของรัฐต�องกําหนดมาตรการปVองกันแก�ไข หรือเยียวยาความเดือดร�อน หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน จากผลกระทบดังกล�าวเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมก�อนเริ่มดําเนินโครงการของรัฐนั้นและประกาศให�ประชาชนทราบ 6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง กฤษณา มหิทธิบุรินทร6  (2545)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อรูปแบบการเยี่ยมญาติ ศึกษากรณีผู�ต�องขังทัณฑสถานหญิงกลาง ผลการศึกษาพบว�า ผู�ต�องขังมีความพึงพอใจต�อรูปแบบการเยี่ยมญาติแบบปกติในระดับปานกลาง และเห็นควรปรับปรุงลักษระของห�องเยี่ยมในอาคารเดิม เนื่องจากเวลาพูดคุยกับญาติมองเห็นหน�ากันไม�ชัดเจน เพราะวัสดุพลาสติกใส�ท่ีใช�ป]ดก้ันทับลูกกรงอีกชั้นหนึ่ง มีสภาพเก�า และขุ�นมัวนอกจากนี้ตําแหน�งท่ีต�องของไมโครโฟนควรปรับให�เหมาะสม เพราะเวลาพูดได�ยินเสียงไม�ชัด สําหรับห�องเยี่ยมในอาคารใหม�ผู�ต�องขัง มีความเห็นว�าช�องรูเล็กๆ ท่ีใช�สําหรับ



52 พูดคุยกันมีน�อยเกินไป ทําให�การพูดคุยกับญาติได�ยินไม�ขัดเจน ควรปรับปรุงช�องพูดให�มีมากข้ึน ผู�ต�องขัง เห็นว�าควรปรับปรุงระยะเวลา ในการเยี่ยมแต�ละรอบให�มากข้ึน ให�กับผู�ต�องขังท่ีมีญาติอยู�ต�างจังหวัด เพราะการเดินทางมาเยี่ยมผู�ต�องขังเสียเวลา และค�าใช�จ�ายมาก และไม�สามารถเยี่ยมได�บ�อยครั้งผู�ต�องขังจึงมีความต�องการท่ีจะใช�เวลาพูดคุยกับญาติให�มากข้ึน ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อรูปแบบการเยี่ยมญาติแบบใกล�ชิดอยู�ในระดับปานกลาง มีบางประเด็นท่ีผู�ต�องขังมีความเห็นว�า ควรปรับปรุงได�แก� การกําหนดความสัมพันธ6ของผู�มาเยี่ยมโดยญาติท่ีจะเข�าเยี่ยมผู�ต�องขัง ไม�ควรกําหนดให�เฉพาะแค�บิดา มารดา สามีและบุตร เท�านั้น นอกจากนี้การจัดงานพบญาติแบบใกล�ชิดควรจัดให�มีป�ละ 2  ครั้ง  กาญจนา ฐิติเจริญศักด์ิ  (2551)  ศึกษาเรื่องความคิดเห็นนของญาติเด็ก และเยาวชนต�อการบริหารจัดการสถานพินิจ และคุ�มครองเด็ก และเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย6ฝ�กอบรมเด็ก และเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว�า 1. ญาติเด็กและเยาวชนท่ีสถานพินิจและคุ�มครองเด็ก และเยาวชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต�างกันมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการ โดยแตกต�างกันญาติเด็กเยาวชนท่ีมีอาชีพแตกต�างมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการ แตกต�างกันในด�านบุคลากรอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  2. ญาติเด็ก และเยาวชน ท่ีศูนย6ฝ�กและอบรมเด็ก และเยาวชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต�างกัน มีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการในด�านอาคารสถานท่ี และด�านการบริการแตกต�างกันส�วนญาติเด็ก และเยาวชนท่ีมีอาชีพแตกต�างกัน มีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการด�านการบริการและด�านจริยธรรมแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05   3. ญาติเด็ก และเยาวชน มีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการระหว�างสถานพินิจ และคุ�มครองเด็ก และเยาวชนกับศูนย6ฝ�ก และอบรมเด็ก และเยาวชนในด�านบุคลากรแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ.05  กิตติศักด์ิ บุญกอง  (2552)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของเรือนจําพิเศษธนบุรี ผลการศึกษาพบว�า ด�านความพึงพอใจของญาติผู�ต�องต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขัง พบว�า ด�านสถานท่ีให�บริการบริเวณท่ีพักญาติอยู�ในระดับปานกลาง ด�านบริเวณห�องเยี่ยมผู�ต�องขังอยู�ในระดับปานกลาง ด�านบุคลากรผู�ให�บริการอยู�ในระดับปานกลาง ด�านกฎระเบียบการให�บริการอยู�ในระดับปานกลาง การจัดสวัสดิการให�แก�ผู�มาใช�บริการอยู�ระดับปานกลาง ด�านการรักษาความปลอดภัยอยู�ในระดับมาก เรือนจําควรให�ความสําคัญกับการให�บริการผู�ต�องขังควบคู�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับการเยี่ยมญาติของเรือนจํา ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจในการให�บริการญาติผู�ต�องขังซ่ึงมาใช�บริการเยี่ยมผู�ต�องขัง โดยเห็นควรปรับปรุงการให�บริการด�านต�างๆ เช�นด�านสถานท่ีท้ังบริเวณท่ีพักคอย และบริเวณท่ีจัดเยี่ยมให�มีท่ีนั่งเพียงพอ มีการประชาสัมพันธ6ท่ัวถึงมีการ



53 ระบายอากาศท่ีดี ด�านบุคลากรควรมีการอบรม และศึกษาดูงานด�านการให�บริการด�านการรักษาความปลอดภัยควร มีความพร�อมท้ังอุปกรณ6เครื่องมือ และบุคลากรควรมีความเข�าใจในการให�บริการท่ีเหมาะสม ตลอดจนด�านกฎระเบียบข�อบังคับ ควรหามาตรการผ�อนปรนในการเยี่ยมกรณีผู�ต�องขังย�ายแดน หรือการมาเยี่ยมผิดวันโดยอาจเพ่ิมช�องทางพิเศษในการเยี่ยม เช�น การเยี่ยมทางโทรทัศน6 วงจรป]ดเป:นต�น  นภดล สุยะ  (2547)  ศึกษาเรื่องทัศนะของญาติ และผู�เก่ียวข�องต�อการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขังในเรือนจํากลางเชียงใหม� ผลการศึกษา พบว�า 1. ญาติมิตรผู�ต�องขังมีทัศนะต�อการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขังในภาพรวมอยู� ในระดับค�อนข�างดี และหากพิจารณาเป:นรายกิจกรรม พบว�า ด�านบุคลากรผู�ให�บริการ และด�านระเบียบปฏิบัติในการให�บริการเยี่ยมอยู�ในระดับค�อนข�างดีมาก ส�วนด�านสถานท่ีบริการ และด�านจัดสวัสดิการผู�มาขอใช�อยู�ในระดับค�อนข�างดี 2. ปCจจัยท่ีมีผลต�อทัศนะของญาติมิตรในการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขังในเรือนจํากลางเชียงใหม� แตกต�างกัน ได�แก� เพศ อาชีพ และรายได� ส�วนปCจจัยท่ีไม�มีผลต�อทัศนะของญาติมิตรในการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขังท่ีแตกต�างกัน ได�แก� อายุ ระดับ การศึกษา ความเก่ียวข�องกับผู�ต�องขังและประสบการณ6ท่ีเคยมาติดต�อเยี่ยมเยียน 3. ทัศนะของญาติมิตรและผู�ท่ีเก่ียวข�องต�อสภาพปCญหาในการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขัง ในภาพรวมค�อนข�างน�อย เม่ือพิจารณาเป:นรายกิจกรรม พบว�า ด�านสถานท่ีบริการ ด�านบุคลากรผู�ให�บริการ และด�านระเบียบปฏิบัติในการให�บริการมีสภาพปCญหาอยู�ในระดับค�อนข�างน�อยส�วนด�านการจัดสวัสดิการผู�มาขอใช�บริการ มีสภาพปCญหาอยู�ในระดับค�อนข�างมาก 4. ทัศนะของญาติมิตร และผู�ท่ีเก่ียวข�องต�อการปรับปรุงในการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขังในภาพรวมจําเป:นค�อนข�างมาก เม่ือพิจารณาเป:นรายกิจกรรม พบว�า ด�านสถานท่ีให�บริการด�านระเบียบปฏิบัติในการให�บริการ และด�านการจัดสวัสดิการสําหรับผู�มาขอใช�บริการมีทัศนะต�อการปรับปรุงจําเป:นค�อนข�างมากส�วนด�านบุคลากรผู�ให�บริการมีทัศนะต�อการปรับปรุงจําเป:นค�อนข�างน�อย  ประมวล นาคสมบูรณ6  (2550)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลาง ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว�า หลังการทดลองการใช�ยุทธศาสตร6 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการการเยี่ยมญาติทําให�ความพึงพอใจของผู�รับบริการสูงข้ึน เพราะได�รับการบริการท่ีเป:นระบบ และมีความรวดเร็ว  รุ�งกานต6 ดํานาค (2552)  ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนของผู�ต�องขังในทัณฑสถานบําบัด พิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว�า การจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง โดยภาพรวมอยู�ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป:นรายด�าน พบว�า อยู�ในระดับสูงทุกด�าน ได�แก�ด�านครูผู�สอน ด�านหลักสูตร ด�านการวัด และประเมินผล ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ



54 เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอน ของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง จําแนกตามอายุ พบว�าโดยรวมไม�แตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเป:นรายด�าน พบว�า การจัดการเรียนการสอนด�านหลักสูตรด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านสื่อการเรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผล และด�านครูผู�สอน ไม�แตกต�างกัน การเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง จําแนกตามระดับการศึกษา พบว�า โดยรวมไม�แตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเป:นรายด�าน พบว�า การจัดการเรียนการสอนด�านหลักสูตร ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านสื่อการเรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผลมีความคิดเห็นไม�แตกต�างกัน ส�วนด�านครูผู�สอนแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญ  วิสุทธิ์ เท่ียงตรง  (2552)  ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจําจังหวัดอ�างทองผลการศึกษาพบว�า 1. สภาพการดําเนินงานระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจําจังหวัดอ�างทองท้ัง  4ด�าน ได�แก� ด�านเจ�าพนักงาน ด�านงบประมาณ ด�านเครื่องมืออุปกรณ6 และด�านการบริหารจัดการภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง แต�เม่ือพิจารณาเป:นรายด�าน พบว�า มีด�านเจ�าหน�าพนักงาน และการบริหารจัดการอยู�ในระดับมาก 2. ปCญหาระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจํา จังหวัดอ�างทอง  3  ข้ันตอน ได�แก�ข้ันตอนก�อนการเยี่ยมญาติข้ันตอน ระหว�างการเยี่ยมญาติ และข้ันตอนหลังการเยี่ยมญาติ ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต�ละข้ันตอนพบว�า ข้ันตอนระหว�างการเยี่ยมญาติมีปCญหาเป:นอันดับแรก  อภิรัตน6 รักษาสัตย6  (2553)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขัง ต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขัง ของทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว�า ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลางท่ีเป:นเช�นนี้ อาจเป:นเพราะว�ากรมราชทัณฑ6ได�มีการจัดทํามาตรฐานเรือนจํา และทัณฑสถานเพ่ือใช�ในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังในด�านต�างๆ และยังได�จําแผนปฏิบัติการราชทัณฑ6มุ�งเน�นให�ความสําคัญ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใข�ในการพัฒนางานราชทัณฑ6 รวมท้ังการจัดระเบียบเรือนจํา และทัณฑสถานให�ได�มาตรฐานด�านการให�บริการด�านสวัสดิการต�างๆ กับผู�ต�องขังตลอดจนบุคคลภายนอกการบริการหน�วยงานให�มีประสิทธิภาพ และคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และประโยชน6สุขของประชาชนจากการยึดหลักการบริหารงานดังกล�าว อาจส�งผลทําให�การบริการผู�มาเยี่ยมผู�ต�องขังมีการพัฒนาข้ึนแต�อย�างไร ญาติก็ยังมีความพึงพอใจอยู� ในระดับปานกลางยังไม�อยู�ในระดับมาก หรือมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากโครงสร�าง และจํานวนบุคลากร และจํานวนผู�ต�องขังท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน แต�ปCจจัยอ่ืนๆยังคงเดิมกล�าว คืองบประมาณเจ�าหน�าท่ีสถานท่ีรองรับจํานวนผู�มาใช�บริการมีอยู�จํากัด จึงส�งผลให�ระดับความพึงพอใจในด�านต�างๆ ของการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของทัณฑสถานหญิงชลบุรียังต�องปรับปรุงเพ่ิมอีก 



55  อนุรัก ใจปCนทา และคณะ  (2560)  ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว�า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป:นรายด�าน พบว�า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ด�านความโปร�งใสมีค�าเฉลี่ยมากเป:นอันดับแรก รองลงมาหลักคุณธรรมความรับผิดชอบ และหลักความคุ�มค�าโดยบุคลากรท่ีมี เพศ และประเภทบุคลากรต�างกัน พบว�า แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ  อนุวัช ไทยสุชาติ  (2556)  ศึกษาเรื่องทัศนคติของญาติผู�ต�องขังท่ีมีต�อเรือนจํากลางคลองเปรมผลการศึกษาพบว�าระดับการรับรู�ข�าวสาร ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต�ละสื่อแล�วพบว�าอยู�ในระดับมาก ได�แก� สื่อโทรทัศน6 ในระดับกลาง คือสื่อหนังสือพิมพ6 รองลงมาเป:นเว็บไซต6ท่ัวไป และสื่อวิทยุ และในระดับน�อย ได�แก� นิตยสาร รองลงมา คือเว็บไซต6ของเรือนจําคลองเปรม และวารสารของกรมราชทัณฑ6 ตามลําดับ ทัศนคติของญาติผู�ต�องขังท่ีมีต�อเรือนจํากลางคลองเปรม ในภาพรวมพบว�าอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป:นรายด�านพบว�าอยู�ในระดับมากท้ัง  4 ด�านดังนี้ ด�านการปVองปรามการกระทําผิดของผู�ต�องขัง รองลงมาคือการพัฒนาพฤติกรรมนิสัยของผู�ต�องขังด�านสื่อประชาสัมพันธ6 และด�านการบริการองค6กรตามลําดับ การทดสอบสมมติฐาน พบว�า ญาติผู�ต�องขังท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือนต�างกัน มีทัศนคติเรือนจํากลางคลองเปรมในห�วงเวลาป� พ.ศ. 2555  โดยรวม และรายด�านได�แก� ด�านสื่อประชาสัมพันธ6 ด�านการบริหารองค6กร ด�านการปVองปราบการกระทําผิดของผู�ต�องขัง และด�านการพัฒนาพฤติกรรมของผู�ต�องขังแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ การเป]ดรับข�อมูลข�าวสารของเรือนจํากลางคลองเปรมกับทัศนคติต�อเรือนจํากลางคลองเปรมในห�วงเวลาป� พ.ศ. 2555  ไม�มีความสัมพันธ6กับทัศนคติต�อเรือนจํากลางคลองเปรมในห�วงเวลาป� พ.ศ. 2555  อําพร สครรัมย6  (2557)  ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว�า ระดับความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด โดยด�านท่ีมีความคิดเห็นเป:นอันดับแรกคือ ด�านความน�าเชื่อถือไว�วางใจในบริการอยู�ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด�านความเข�าใจเห็นอกเห็นใจผู�รับบริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านการให�ความม่ันใจแก�ผู�รับบริการ ด�านความเป:นรูปธรรมของการบริการ อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ และด�านการตอบสนองต�อผู�รับบริการอยู�ในระดับมาก ญาติผู�ต�องขังมีความคิดเห็นเป:นอันดับสุดท�าย ส�วนปCจจัยด�านข�อมูลท่ัวไปท่ีนํามาเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจํา จังหวัดตราด ได�แก� เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และช�วงเวลาในการรับบริการ พบว�า ญาติผู�ต�องขังท่ีมี เพศ และช�วงเวลาในการรับบริการต�างกัน มีความคิดเห็นต�อคุณภาพการบริการเรือนจํา จังหวัดตราด ไม�แตกต�างกัน ส�วนญาติ



56 ผู�ต�องขัง ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต�างกันมีความคิดเห็นต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ 



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ครั้งนี้ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังต�อไปนี้ 3.1  ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 3.2  เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวมรวมข�อมูล 3.3  ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ 3.4  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ   3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 3.6  การจัดทํากับข�อมูลและวิเคราะห6ข�อมูล 3.7  สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห6ข�อมูล 3.1 ประชากร  ประชากรท่ีใช�วิจัย คือ ญาติท่ีมาเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงในเรือนจํา จังหวัดพะเยาจํานวน20,672 คน (จากสถิติผู�มาเยี่ยม ป< 2562 ระหว�างเดือน มกราคม – เมษายน ) กลุ�มตัวอย�าง    กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก�ญาติผู�ต�องขังหญิงในเรือนจํา จังหวัดพะเยา โดยใช�สูตรคํานวณขนาดกลุ�มตัวอย�างยามาเน (Yamane 1967:919) ได�จํานวนท้ังสิ้น392 คน การได!มาซ่ึงกลุ�มตัวอย�าง    การได�มาซ่ึงกลุ�มตัวอย�างซ่ึงเปJนการกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ียอมรับได�ว�ามีความเพียงพอจะใช�เปJนตัวแทนของประชากรยามาเน  ดังนี้   สูตร    n  =        N  1 +  Ne2 โดย    n  =  ขนาดกลุ�มตัวอย�าง N  =  ขนาดของประชากร  e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�างซ่ึงกําหนดให�เท�ากับร�อยละ 5 แทนค�า =  20,672  1 + (20,672 x 0.052) จากการคํานวณขนาดกลุ�มตัวอย�าง   = 392.30 



58ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�าง วิจัยความคิดเห็น ประชากร กลุ�มตัวอย�าง (คน) หมายเหตุ ชาย หญิง รวม ญาติ ท่ีมาเยี่ ยมผู� ขั งหญิงในเรือนจํ าจังหวัดพะเยา 20,672 194 198 392 3.2 เครื่องมือท่ีใช!ในการเก็บรวมรวมข!อมูล   การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ครั้งนี้ผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปJนแบบสอบถาม ซ่ึงแบ�งออกเปJน 3 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลประกอบด�วยข�อมูลส�วนต�าง ๆ ได�แก�เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได�  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงแบ�งออกเปJน 3 ด�าน คือ ด�านด�านข้ันตอนการให�บริการ ด�านบุคลากร เจ�าหน�าท่ี ผู�ให�บริการด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 3.3 ข้ันตอนการสร!างเครื่องมือวิจัย การสร�างเครื่อง ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยดังนี้ 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและกําหนดแนวคิดทฤษฎีต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือใช�เปJนกรอบในการสร�างแบบสอบถาม3. ศึกษาลักษณะและวิธีการสร�างแบบสอบถาม4. ดําเนินการสร�างแบบสอบถาม5. นําแบบสอบถามเสนออาจารย6ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต�องของแบบสอบถาม 6. ปรับแก�ไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารย6ท่ีปรึกษาให�คําแนะนําเกณฑ6การให�คะแนนแต�ละข�อของแบบสอบถามตามลําดับ  ดังนี้  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   หมายถึง 5  คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก หมายถึง   4  คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลาง หมายถึง 3  คะแนน ระดับความคิดเห็นน�อย หมายถึง 2  คะแนน ระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด หมายถึง 1  คะแนน 



59 เกณฑ6การแบ�งกลุ�มค�าคะแนนระดับความคิดเห็น  แบ�งออกเปJน  5  ระดับ  โดยใช�ค�าทางสถิติ  คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต  ซ่ึงกําหนดช�วงของการวัด  คือ   ความกว�างของอัตรภาคชั้น   =    ค�าสูงสุด  -  ค�าตํ่าสุด        จํานวนระดับชั้นท่ีแบ�ง  =     5  -  1    5  =      0.80 เกณฑ6การพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถาม  มีดังนี้  4.21  -  5.00   หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 3.41  -  4.20   หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับมาก   2.61  -  3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง 1.81  -  2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับน�อย 1.00  -  1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับน�อยท่ีสุด  3.4  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ   การหาค�าความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา  โดยใช�สูตรดังนี้  (กาญจนา  วัฒายุ  2545 : 184)   IOC   = เม่ือ   IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล�องของแบบสอบถาม ∑R    แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ N     แทน จํานวนผู�เชี่ยวชาญ   โดยนําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนให�ผู�เชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  พิจารณาให�คะแนนหาค�าดัชนีความสอดคล�อง  (IOC : Index of item objective congruence)  ระหว�างข�อคําถามกับวัตถุประสงค6ท่ีกําหนด  เพ่ือให�แบบสอบถามมีความชัดเจน  ครอบคลุมตามวัตถุประสงค6ของการวิจัยนี้   เกณฑ6การพิจารณาให�คะแนน  IOC  มีดังนี้ +1   เม่ือมีความม่ันใจข�อคําถามสอดคล�องกับวัตถุประสงค6การวิจัย   0   เม่ือไม�แน�ใจข�อคําถามสอดคล�องกับวัตถุประสงค6การวิจัยหรือไม�  -1   เม่ือไม�แน�ใจข�อคําถามไม�สอดคล�องกับวัตถุประสงค6การวิจัย   ∑R  N 



60    เกณฑ6ในการพิจารณาระดับค�าดัชนีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค6การวิจัยของข�อคําถามท่ีได�จากการคํานวณจากสูตรมีค�าอยู�ระหว�าง  -1 ถึง +1  มีรายละเอียดของเกณฑ6การพิจารณาดังนี้   ค�า   IOC   ต้ังแต�  0.67 ข้ึนไป  คําถามข�อนั้นใช�ได� ค�า   IOC   ตํ่ากว�า  0.67 แก�ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนคําถาม 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข!อมูล การเก็บรวบรวมข!อมูล   ผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูลจากแหล�งข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเปJนข�อมูลท่ีได�จากการเก็บข�อมูลโดยแบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด392คนผู�ศึกษาได�รวบรวมข�อมูลวิจัย  ดังนี้ 1. ผู�วิจัยดําเนินการรวบรวมข�อมูลท่ีได�รับคําแนะนํา เพ่ือทําความเข�าใจวัตถุประสงค6ในการเก็บแบบสอบถาม และการใช�แบบสอบถามได�เปJนอย�างดี 2. ติดตามแบบสอบถาม ถ�าไม�ได�รับคืนให�ทวงถาม และแจกแบบสอบถามเพ่ิมเติมอีกครั้ง3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได�จากการตอบแบบสอบถามแล�วท้ังหมด เพ่ือดําเนินการวิเคราะห6ข�อมูลต�อไป 3.6 การวิเคราะห7ข!อมูล ผู�วิจัยได�ดําเนินการจัดกระทําข�อมูลและวิเคราะห6ข�อมูลตามลําดับ ต�อไปนี้ 1. ตรวจสอบความสมบูรณ6ของแบบสอบถามท่ีได�รับคืนมาทุกฉบับ2. นําคะแนนท่ีได�ไปวิเคราะห6ข�อมูลตามความมุ�งหมายของการวิจัยโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป 3.7 สถิติท่ีใช!ในการวิเคราะห7ข!อมูล สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห6ข�อมูล ผู�ศึกษาใช�ค�าสถิติ  ดังนี้ 1. ค�าร�อยละ  (Percentage )2. ค�าความเฉลี่ย  (Mean : x�)3. ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)4. การทดสอบค�า T-test  และการทดสอบค�า F-testผลการตรวจสอบคาดัชนี IOC พบวา มีคาสูงกวา 0.67 ทุกขอ



บทที่ 4 ผลการวิจัย  การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจําจังหวัดพะเยา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค(เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง ของเรือนจําจังหวัดพะเยา  และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง ของเรือนจํา จังหวัดพะเยา  โดยจําแนกตามเพศ อายุ  และระดับการศึกษา  โดยเก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างจากญาติผู�ท่ีมาเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา จํานวน 392 คน  โดยมีการนําเสนอผลจากการวิเคราะห(แบบสอบถามสําหรับการวิจัย  จํานวน  3 ตอน  ดังนี้   ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห(ข�อมูลเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง   ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห(ข�อมูลการให�บริการในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจําจังหวัดพะเยา ของกลุ�มตัวอย�าง ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตารางท่ี  1   จํานวนร�อยละ ของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามเพศ ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 1.เพศ  ชาย  หญิง 194 198 49.50 50.50 รวม 392 100.00 2. อายุ ตํ่ากว�า 20 ป:  21 – 30 ป:  31 – 40 ป:  41 – 50 ป:  51 – 60 ป:  61 ป:ข้ึนไป 41 162 59 67 45 18 10.50 40.30 15.10 17.10 11.50 4.60 รวม 392 100.00 



623. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนต�น     มัธยมศึกษาตอนปลาย 57 99 141 14.50 25.30 36.00 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9 2.30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 15 3.80 ปริญญาตรี 60 15.30 สูงกว�าปริญญาตรี 11 2.80 อ่ืน ๆ - - รวม 392 100.00 4. อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส�วนตัว    เกษตรกร  รับจ�าง     นักเรียน/นักศึกษา      อ่ืนๆ   43 101 64 116 61 7 11.00 25.80 16.30 29.60 15.60 1.80 รวม 392 100.00 5. รายได�   ตํ่ากว�า 10,000 บาท      10,001 – 15,000 บาท      15,001 – 20,000 บาท    20,001 – 30,000 บาท     มากกว�า 30,000 บาทข้ึนไป 174 87 63 54 14 44.40 22.20 16.10 13.80 3.60 รวม 392 100.00 6. จํานวนครั้งท่ีเข�ามารับบริการต6อเดือน 1 ครั้ง  2 ครั้ง  3 ครั้ง  มากกว�า 3 ครั้ง 181 135 19 57 46.20 34.40 4.80 14.50 รวม 392 100.00 



63 จากตารางท่ี  1 จํานวน ร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามเพศ  พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปDนเพศหญิง ร�อยละ 50.50  รองลงมา เปDนเพศชาย ร�อยละ 49.50  ตามลําดับ  จําแนกตามอายุ พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 21 – 30 ป: มากท่ีสุด ร�อยละ 40.30 รองลงมา อายุ 41 – 50 ป: ร�อยละ  17.10  อายุ 31 – 40 ป: ร�อยละ 15.10  อายุ 51 – 60 ป: ร�อยละ 11.50 อายุต่ํากว�า 20 ป: ร�อยละ 10.50 และอายุ 61 ป:ข้ึนไป ร�อยละ 4.60 ตามลําดับ    จําแนกตามระดับการศึกษา พบว�า ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับการศึกษา ในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย ร�อยละ 36.00 รองลงมา การศึกษามัธยมศึกษาตอนต�น ร�อยละ 25.30 ระดับปริญญาตรี ร�อยละ 15.30 ระดับประถมศึกษา ร�อยละ 14.50 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร�อยละ 3.80 สูงกว�าปริญญาตรี ร�อยละ 2.80 และ ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร�อยละ 2.30  ตามลําดับ   จําแนกตามอาชีพ พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพรับจ�าง ร�อยละ 29.60 รองลงมาอาชีพธุรกิจส�วนตัว ร�อยละ 25.80 เกษตรกร ร�อยละ 16.30 นักเรียน/นักศึกษา ร�อยละ 15.60  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร�อยละ 11.00 และอาชีพอ่ืนๆ ร�อยละ 1.80 ตามลําดับ    จํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง  จําแนกตามรายได� พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีรายได�ตํ่ากว�า  10,000 บาท  ร�อยละ  44.40  รองลงมารายได�  10,001 – 15,000 บาท  ร�อยละ  22.20 รายได�  15,001 – 20,000 บาท ร�อยละ 16.10  รายได�  20,001 – 30,000 บาท  ร�อยละ  13.80 และรายได�มากกว�า 30,000 บาทข้ึนไป  ร�อยละ  3.60  ตามลําดับ    จําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเข�ามารับบริการต�อเดือน  พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เข�ามารับบริการต�อเดือน จํานวน 1 ครั้ง มากท่ีสุด ร�อยละ 46.20 รองลงมาใช�บริการ 2 ครั้งต�อเดือน ร�อยละ 34.40  ใช�บริการมากกว�า 3 ครั้งต�อเดือน ร�อยละ 14.50 และใช�บริการ 3 ครั้งต�อเดือน ร�อยละ 4.80 ตามลําดับ   



64ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต6อการให�บริการเย่ียมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา  การวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา  จากแบบสอบถามโดยผลการวิเคราะห(ความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัย ตอนท่ี 2 การให�บริการในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา  จังหวัดพะเยา  ในภาพรวมและรายด�าน จํานวน 3 ด�าน ได�แก�  1) ด�านข้ันตอนการให�บริการ  2) ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี และ  3) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  ดังนี้    ตารางท่ี 2  ค�าเฉลี่ย  ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ในภาพรวม  ข�อท่ี ระดับการให�บริการ x� S.D. ระดับ 1 ด�านข้ันตอนการให�บริการ 4.22 0.51 มากท่ีสุด 2 ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี 4.23 0.48 มากท่ีสุด 3 ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  4.14 0.58 มาก ในภาพรวม 4.19 0.41 มาก   จากตารางท่ี  2 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา พบว�า ภาพรวมของการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมาก (x�= 4.19) จําแนกตามรายข�อดังนี้  โดยความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23) เปDนลําดับแรก รองลงมา คือ ด�านข้ันตอนการให�บริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.22) และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู�ในระดับมาก (x�= 4.14) เปDนลําดับสุดท�าย  



65ตารางท่ี 3 จํานวน ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด�านข้ันตอนการให�บริการในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยา ข�อท่ี ระดับการให�บริการ x� S.D. ระดับ 1 มีการประชาสัมพันธ(กฎ ระเบียบ และข�อกําหนดในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง 4.04 1.05 มาก 2 มีปLายประชาสัมพันธ(แนะนําข้ันตอนในการเข�าเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง 4.27 0.75 มากท่ีสุด 3 การจัดลําดับก�อน หลัง สําหรับการบริการของญาติผู�ต�องขังหญิง 4.27 0.70 มากท่ีสุด 4 มีข้ันตอนในการให�บริการสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และบริการอย�างท่ัวถึงสําหรับญาติ 4.26 0.70 มากท่ีสุด 5 มีระยะเวลาในการให�บริการ 4.22 0.71 มากท่ีสุด 6 มีการกําหนดเวลาในการให�บริการชัดเจน 4.25 0.74 มากท่ีสุด 7 มีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ(ในการให�บริการท่ีทันสมัย 4.22 0.74 มากท่ีสุด 8 มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาให�บริการแก�ญาติ 4.23 0.74 มากท่ีสุด 9 มีการแจ�งเวลาในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงให�ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.23 0.75 มากท่ีสุด 10 ข้ันตอนต�าง ๆ มีความเหมาะสม และสอดคล�องกับการให�บริการตามลําดับ  4.20 0.75 มาก ภาพรวมด�านข้ันตอนการให�บริการ 4.22 0.51 มากท่ีสุด 



66 จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา  ด�านข้ันตอนการให�บริการ พบว�า ในภาพรวมด�านอยู�ในระดับมากท่ีสุด  (x�= 4.22) จําแนกตามรายข�อ ดังนี้  มีปLายประชาสัมพันธ(แนะนําข้ันตอนในการเข�าเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x
�= 4.27) มีข้ันตอนในการให�บริการสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และบริการอย�างท่ัวถึงสําหรับญาติ  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.26)  มีการกําหนดเวลาในการให�บริการชัดเจน  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.25)  มีการแจ�งเวลาในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงให�ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23)  มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาให�บริการแก�ญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23)  มีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ(ในการให�บริการท่ีทันสมัย  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x

�= 4.2)  มีข้ันตอนต�าง ๆ มีความเหมาะสม และสอดคล�องกับการให�บริการตามลําดับ  อยู�ในลําดับมาก (x�= 4.20)  และมีการประชาสัมพันธ(กฎ ระเบียบ และข�อกําหนดในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง  อยู�ในลําดับมาก (x�= 4.04)  เปDนลําดับสุดท�าย   �= 4.27) รองลงมา มีการจัดลําดับก�อน หลัง สําหรับการบริการของญาติผู�ต�องขังหญิง อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x
�=  4.2)  มีระยะเวลาในการให�บริการตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x



67ตารางท่ี 4 จํานวน ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร และเจ�าหน�าท่ี   ข�อท่ี ระดับการให�บริการ x� S.D. ระดับ 1 ความสุภาพ ความเหมาะสมของเจ�าหน�าท่ีในการให�บริการ 4.19 0.76 มาก 2 ความเปDนมิตร เน�นการบริการแก�ญาติ  ของเจ�าหน�าท่ี 4.24 0.73 มากท่ีสุด 3 ความกระตือรือร�น การเอาใจใส�ของเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 4.24 0.72 มากท่ีสุด 4 เจ�าหน�าท่ีรับฟOงปOญหา และพร�อมให�คําแนะนําช�วยเหลือแก�ญาติ 4.25 0.69 มากท่ีสุด 5 เจ�าหน�าท่ีให�บริการอย�างเสมอภาค เท�าเทียมไม�เลือกปฏิบัติ 4.25 0.69 มากท่ีสุด 6 เจ�าหน�าท่ีแต�งกายสะอาด มีบุคลิกเหมาะสมในการให�บริการแก�ญาติ 4.26 0.72 มากท่ีสุด 7 เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความซ่ือสัตย( ไม�เรียกรับผลประโยชน(จากญาติ 4.24 0.69 มากท่ีสุด 8 เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยกิริยาวาจาสุภาพอ�อนโยน และเปDนกันเองกับญาติ 4.21 0.74 มากท่ีสุด 9 10 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความสามารถในการให�บริการ อาทิ ตอบคําถาม ชี้แจงข�อสงสัยให�คําแนะนําช�วยแก�ปOญหาได�อย�างถูกต�อง น�าเชื่อถือ 4.17 0.73    มาก มีเจ�าหน�าท่ีประจําจุดต�างๆ อย�างเพียงพอ และให�บริการ อย�างเหมาะสม  4.18 0.76 มาก  ภาพรวมด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี  4.23 0.48    มากท่ีสุด   จากตารางท่ี  4 จํานวน ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี  พบว�า ภาพรวมด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23) จําแนกตามรายข�อดังนี้  เจ�าหน�าท่ีแต�งกายสะอาด มีบุคลิกเหมาะสมในการให�บริการแก�ญาติ  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.26)  รองลงมาเจ�าหน�าท่ีรับฟOงปOญหา และพร�อมให�คําแนะนําช�วยเหลือแก�ญาติ  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.25) และเจ�าหน�าท่ีให�บริการอย�างเสมอภาคเท�าเทียมไม�เลือกปฏิบัติ  อยู�ในระดับมากท่ีสุด(x�= 4.25)  ความเปDนมิตรเน�นการบริการแก�ญาติ ของเจ�าหน�าท่ี อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.24) ความกระตือรือร�น การเอาใจใส�ของเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.24)  เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความซ่ือสัตย(ไม�เรียกรับผลประโยชน(จากญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.24) เจ�าหน�าท่ี ให�บริการด�วยกิริยาวาจาสุภาพอ�อนโยน และเปDนกันเองกับญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.21) ความ 



68สุภาพ ความเหมาะสม ของเจ�าหน�าท่ีในการให�บริการ อยู�ในระดับมาก (x�= 4.19) เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความสามารถ ในการให�บริการ อาทิ ตอบคําถาม ชี้แจงข�อสงสัย  ให�คําแนะนําช�วยแก�ปOญหาได�อย�างถูกต�อง น�าเชื่อถือ อยู�ในระดับมาก (x�= 4.17) และมีเจ�าหน�าท่ีประจําจุดต�าง ๆ อย�างเพียงพอ และให�บริการอย�างเหมาะสม อยู�ในระดับมาก (x�= 4.18) เปDนลําดับสุดท�าย  ตารางท่ี  5 จํานวน ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ข�อท่ี ระดับการให�บริการ x� S.D.  ระดับ 1 จุด/ช�องการให�บริการมีความเหมาะสมและเข�าถึงได�สะดวก 4.16 0.84    มาก 2 สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย มีความปลอดภัย 4.12 0.82    มาก 3 ห�องญาติเยี่ยมมีสภาพท่ีมีเหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวกไว�บริการอย�างเพียงพอ 4.15 0.80    มาก 4 มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการสื่อสาร และอํานวยความสะดวกไว�บริการให�กับญาติผู�ต�องขังหญิง 4.15 0.85    มาก 5 ห�องน้ํามีความสะอาด และมีจํานวนเพียงพอต�อญาติผู�ต�องขัง 4.07 0.83    มาก 6 มีระบบการดูแล รักษาความปลอดภัยให�แก�ผู�ต�องขังหญิง และญาติท่ีเข�าเยี่ยม 4.19 0.78    มาก 7 การเปRดรับฟOงข�อคิดเห็นต�อการให�บริการ โดยมีกล�องรับฟOงความคิดเห็น หรือแบบสอบถาม 4.11 0.80    มาก 8 มีการแจ�งให�ญาติผู�ต�องขังรับทราบถึงสิทธิต�าง ๆ ในการรับบริการจากเรือนจํา 4.17 0.79    มาก 9 มีการเปRดโอกาสให�ญาติผู�ต�องขังหญิง เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ของเรือนจํา 4.17 0.82    มาก 10 มีการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะ หรือข�อร�องเรียนจากญาติผู�ต�องขังหญิง โดยแจ�งผลให�ทราบด�วย             4.08      0.85        มาก ภาพรวมด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 4.14 0.58 มาก 



69 จากตารางท่ี 5 จํานวน ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว�าภาพรวมด�านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู�ในระดับมาก (x�= 4.14) จําแนกตามรายข�อดังนี้  มีระบบการดูแล รักษาความปลอดภัยให�แก�ผู�ต�องขังหญิง และญาติท่ีเข�าเยี่ยม อยู�ในระดับมาก (x�= 4.19) รองลงมา มีการเปRดโอกาสให�ญาติผู�ต�องขังหญิงเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของเรือนจํา  อยู�ในระดับมาก (x�= 4.17) และมีการแจ�งให�ญาติผู�ต�องขังรับทราบถึงสิทธิต�างๆ ในการรับบริการจากเรือนจํา อยู�ในระดับมาก อยู�ในระดับมาก (x�= 4.17)  มีจุด/ช�องการให�บริการมีความเหมาะ สมและเข�าถึงได�สะดวก อยู�ในระดับมาก (x�= 4.16) มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการสื่อสารและอํานวยความสะดวกไว�บริการให�กับญาติผู�ต�องขังหญิง อยู�ในระดับมาก (x�= 4.15) ห�องญาติเยี่ยม มีสภาพท่ีมีเหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวกไว�บริการอย�างเพียงพอ อยู�ในระดับมาก (x�= 4.15) สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย มีความปลอดภัย อยู�ในระดับมาก (x�= 4.12) การเปRดรับฟOงข�อคิดเห็นต�อการให�บริการ โดยมีกล�องรับฟOงความคิดเห็น หรือแบบสอบถาม อยู�ในระดับมาก (x�= 4.11) มีการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะ หรือข�อร�องเรียนจากญาติผู�ต�องขังหญิง โดยแจ�งผลให�ทราบด�วย อยู�ในระดับมาก (x�= 4.08)  และห�องน้ํามีความสะอาด มีจํานวนเพียงพอต�อญาติผู�ต�องขัง  อยู�ในระดับมาก (x�= 4.07) เปDนลําดับสุดท�าย   ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติท่ีมีต6อการให�บริการเย่ียมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา  ในแต6ละด�าน     ตารางท่ี 6  แสดงค�าเฉลี่ย  ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค�าสถิติเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจําจังหวัดพะเยา  จําแนกตามเพศ   ข�อท่ี  การให�บริการเย่ียมผู�ตัองขังหญิง เรือนจําจังหวัดพะเยา �� S.D. t Sig. ชาย หญิง ชาย หญิง 1 ด�านข้ันตอนการให�บริการ 4.21 4.23 0.51 0.52 -0.473 0.901 2 ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี 4.26 4.20 0.43 0.53 1.229 0.020* 3 ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.11 4.16 0.58 0.59 -0.816 0.950 ภาพรวมความคิดเห็นของญาติท่ีมีต6อการให�บริการเย่ียมผู�ต�องขังหญิง 4.19 4.20 0.39 0.43 -0.105 0.562 



70 จากตารางท่ี 6  เปรียบเทียบภาพรวม ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ พบว�าโดยรวมไม�แตกต�างกันเม่ือพิจารณาเปDนรายด�าน พบว�า ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร  เจ�าหน�าท่ี  พบว�าแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตารางท่ี 7 แสดงค�าสถิติเปรียบเทียบภาพรวมของการให�บริการญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา  จําแนกตามอายุ  การให�บริการเย่ียมผู�ต�องขังหญิงเรือนจําจังหวัดพะเยา แหล6งความแปรปรวน df  SS  MS  F Sig 1. ด�านข้ันตอนการให�บริการ ระหว�างกลุ�ม 5 .249 .062 .795 .554 ภายในกลุ�ม 287 8.593 .043 รวม 292 9.122 2. ด�านพฤติกรรมจิตบริการของบุคลากรเจ�าหน�าท่ี ระหว�างกลุ�ม 5 .106 .056 .556 .765 ภายในกลุ�ม 287 13.623 .096 รวม 292 13.149 3. ด�านด�านส่ิงอํานวยความสะดวก ระหว�างกลุ�ม 5 .241 .021 .818 .556 ภายในกลุ�ม 287 292 6.113 6.245 .029 รวม ระหว�างกลุ�ม 5 .061 .011 .895 .485 ภายในกลุ�ม 287 3.210 .018 รวม 292 3.357  จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห(เปรียบเทียบภาพรวมของการให�บริการญาติท่ีมีต�อการเยี่ยมผู� ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุท่ีต�างกัน มีความคิดเห็นภาพรวมของการให�บริการ



71ญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด�านไม�แตกต�างกัน ตารางท่ี 8  แสดงค�าสถิติเปรียบเทียบภาพรวมของการให�บริการญาติ ท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามระดับการศึกษา  การให�บริการเย่ียมผู�ตัองขังหญิง เรือนจําจังหวัดพะเยา แหล6งความแปรปรวน Df  SS  MS  F Sig 1. ด�านข้ันตอนการให�บริการ ระหว�างกลุ�ม 6 .321 .089 .818 .556 ภายในกลุ�ม 286 9.387 .037 รวม 292 9.433 2. ด�านพฤติกรรมจิตบริการของบุคลากรเจ�าหน�าท่ี ระหว�างกลุ�ม 6 .236 .086 .987 .434 ภายในกลุ�ม 286 12.387 .099 รวม 292 12.432 3. ด�านด�านส่ิงอํานวยความสะดวก ระหว�างกลุ�ม 6 .278 .034 .437 .854 ภายในกลุ�ม 286 292 6.321 6.422 .054 รวม ระหว�างกลุ�ม 6 .072 .032 .550 .765 ภายในกลุ�ม 286 3.876 .051 รวม 292 3.931  จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห(เปรียบเทียบภาพรวม การให�บริการญาติท่ีมีต�อการให�บริการ เยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามระดับการศึกษาต�างกัน มีความคิดเห็นภาพรวมและรายด�าน  ไม�แตกต�างกัน 



บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย  อภิปราย  และข�อเสนอแนะ   การวจิยัเรือ่ง ความคดิเหน็ของญาตทิีม่ตีอการใหบรกิารเยีย่มผูตองขงัหญงิเรอืนจาํจงัหวดัพะเยา 
มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของญาติที่มีตอการใหบริการเยี่ยมผูตองขังหญิงของเรือนจํา จังหวดั

พะเยา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติที่มีตอการใหบริการเยี่ยมผูตองขังหญิง ของ เรือนจํา

จังหวัดพะเยา จําแนกตามอาย ุ เพศ และระดับการศึกษา โดยเปรียบเทียบจํานวน 3 ดาน คือ  ดานขั้น

ตอนการใหบรกิาร ดานพฤติกรรม จิตบริการของบคุลากร เจาหนาที่ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

โดยใชเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมลู จํานวน 3 ตอน  โดยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ญาติของผูตองขังหญิงในเรือนจําจังหวดัพะเยา จํานวน  392 คน 

โดยใชสูตรการคาํนวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1967) ซึ่งใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

จากแบบสอบถาม ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) การทดสอบคา t-test  F-test และการวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว     

(One-way ANOVA)  ซึ่งผลการศึกษาสรุปผลไดดังนี้ 5.1 สรุปผลการวิจัย ตอนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไปของกลุ#มตัวอย#าง  ผลการวิจัย พบว�า ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจําจังหวัดพะเยาส�วนใหญ� เปZนเพศหญิง อายุระหว�าง 21 – 30 ป] ระดับการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจ�าง มีรายได�ต่ํากว�า 10,000 บาท และเข�ามารับบริการ จํานวน 1 ครั้ง ต�อเดือน ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต#อการให�บริการเย่ียมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจําจังหวัดพะเยา  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา พบว�า ในภาพรวม ของการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมาก (x�= 4.19) เม่ือพิจารณาเปZนรายด�าน พบว�า ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23) เปZนลําดับแรก รองลงมาคือ ด�านข้ันตอนการให�บริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.22) และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  อยู�ในระดับมาก (x�= 4.14) เปZนลําดับสุดท�าย สามารถสรุปเปZนรายด�าน ดังนี้    ด�านข้ันตอนการให�บริการ ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา พบว�า ในภาพรวมด�านอยู�ในระดับมากท่ีสุด  (x�= 4.22) จําแนกตามรายข�อ ดังนี้มีปcายประชาสัมพันธ'แนะนําข้ันตอนในการเข�าเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.27) รองลงมามี



74การจัดลําดับก�อน หลัง สําหรับการบริการของญาติผู�ต�องขังหญิง อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.27) มีข้ันตอนในการให�บริการสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และบริการอย�างท่ัวถึงสําหรับญาติ  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.26)  มีการกําหนดเวลาในการให�บริการชัดเจน  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.25) มีการแจ�งเวลาในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงให�ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23) มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาให�บริการแก�ญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23)  มีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ'ในการให�บริการท่ีทันสมัย  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.2) มีระยะเวลาในการให�บริการตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม  อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.2) มีข้ันตอนต�าง ๆ มีความเหมาะสม และสอดคล�องกับการให�บริการตามลําดับ อยู�ในลําดับมาก (x�= 4.20) และมีการประชาสัมพันธ'กฎ ระเบียบ และข�อกําหนดในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง  อยู�ในลําดับมาก (x�= 4.04) เปZนลําดับสุดท�าย    ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ีพบว�า ภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23) จําแนกตามรายข�อดังนี้  เจ�าหน�าท่ีแต�งกายสะอาด มีบุคลิกเหมาะสมในการให�บริการแก�ญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.26) รองลงมา เจ�าหน�าท่ีรับฟhงปhญหา และพร�อมให�คําแนะนําช�วยเหลือแก�ญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.25) และเจ�าหน�าท่ีให�บริการอย�างเสมอภาคเท�าเทียมไม�เลือกปฏิบัติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.25) ความเปZนมิตร เน�นการบริการแก�ญาติของเจ�าหน�าท่ี อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.24)  ความกระตือรือร�น การเอาใจใส�ของเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.24) เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความซ่ือสัตย' ไม�เรียกรับผล ประโยชน'จากญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.24) เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยกิริยาวาจาสุภาพอ�อนโยน และเปZนกันเองกับญาติ อยู�ในระดับมากท่ีสุด(x�= 4.21) ความสุภาพ ความเหมาะสมของเจ�าหน�าท่ีในการให�บริการ อยู�ในระดับมาก (x�= 4.19) เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความสามารถในการให�บริการ อาทิ ตอบคําถาม ชี้แจงข�อสงสัย  ให�คําแนะนําช�วยแก�ปhญหาได�อย�างถูกต�องน�าเชื่อถืออยู�ในระดับมาก (x�= 4.17) และมีเจ�าหน�าท่ีประจําจุดต�างๆ อย�างเพียงพอและให�บริการอย�างเหมาะสม อยู�ในระดับมาก (x�= 4.18) เปZนลําดับสุดท�าย   ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว�า ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (x�= 4.14) จําแนกตามรายข�อดังนี้ มีระบบการดูแล รักษาความปลอดภัยให�แก�ผู�ต�องขังหญิง และญาติท่ีเข�าเยี่ยม อยู�ในระดับมาก (x�= 4.19) รองลงมา มีการเปkดโอกาสให�ญาติผู�ต�องขังหญิงเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของเรือนจํา อยู�ในระดับมาก (x�= 4.17) และมีการแจ�งให�ญาติผู�ต�องขังรับทราบถึงสิทธิต�างๆ ในการรับ บริการจากเรือนจํา อยู�ในระดับมาก (x�= 4.17)  มีจุด/ช�องการให�บริการมีความเหมาะสมและเข�าถึงได�



75สะดวก  อยู�ในระดับมาก (x�= 4.16)  มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการสื่อสาร และอํานวยความสะดวกไว�บริการให�กับญาติผู�ต�องขังหญิง อยู�ในระดับมาก (x�= 4.15) ห�องญาติเยี่ยมมีสภาพท่ีมีเหมาะสม มีสิ่ง อํานวยความสะดวกไว�บริการอย�างเพียงพอ  อยู�ในระดับมาก (x�= 4.15)  สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย มีความปลอดภัย อยู�ในระดับมาก (x�= 4.12) การเปkดรับฟhงข�อคิดเห็นต�อการให�บริการ โดยมีกล�องรับฟhงความคิดเห็นหรือแบบสอบถาม อยู�ในระดับมาก (x�= 4.11) มีการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะหรือ ข�อร�องเรียนจากญาติผู�ต�องขังหญิง โดยแจ�งผลให�ทราบด�วย  อยู�ในระดับมาก (x�= 4.08)  และห�องน้ํามีความสะอาด มีจํานวนเพียงพอต�อญาติผู�ต�องขัง  อยู�ในระดับมาก (x�= 4.07) เปZนลําดับสุดท�าย    ตอนท่ี  3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา    ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการของญาติท่ีมีต�อการให� บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ พบว�าโดยรวม ไม�แตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเปZนรายด�าน พบว�า ด�านพฤติกรรม จิตบริการของบุคลากร เจ�าหน�าท่ี พบว�า แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    ผลการวิเคราะห' เปรียบเทียบภาพรวมของการให�บริการญาติท่ีมีต�อการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง เรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาท่ีต�างกัน มีความคิดเห็นภาพรวมของการให�บริการญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ในภาพรวม และรายด�าน ไม�แตกต�างกัน 5.2 อภิปรายผล  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา พบว�า ในภาพรวมของการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมาก สอดคล�องกับการศึกษาของ วิสุทธิ์ เท่ียงตรง (2552)  ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจํา จังหวัดอ�างทอง  พบว�า สภาพการดําเนินงานระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจํา จังหวัดอ�าง ทอง ท้ัง 4 ด�าน ได�แก� ด�านเจ�าพนักงาน ด�านงบประมาณ ด�านเครื่องมืออุปกรณ' และด�านการบริหารจัดการ ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง  แต�เม่ือพิจารณาเปZนรายด�าน พบว�า มีด�านเจ�าหน�าพนักงานและการบริหารจัดการอยู�ในระดับมาก และปhญหาระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจํา จังหวัดอ�างทอง 3 ข้ันตอน ได�แก� ข้ันตอนก�อนการเยี่ยมญาติ ข้ันตอนระหว�างการเยี่ยมญาติ และข้ันตอนหลังการเยี่ยมญาติ  ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต�ละข้ันตอน พบว�า ข้ันตอนระหว�างการเยี่ยมญาติมีปhญหาเปZนอันดับแรก และสอดคล�องกับ อําพร สครรัมย' (2557) ศึกษาเรื่องความคิด เห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว�า ระดับความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจํา จังหวัดตราด ในภาพรวมอยู�ใน



76ระดับมากท่ีสุด โดยด�านท่ีมีความคิดเห็นเปZนอันดับแรก คือด�านความน�าเชื่อถือไว�วางใจในบริการ อยู�ใน ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด�านความเข�าใจเห็นอกเห็นใจผู�รับบริการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านการให� ความม่ันใจแก�ผู�รับบริการ ด�านความเปZนรูปธรรมของการบริการ อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ และด�านการตอบสนองต�อผู�รับบริการ อยู�ในระดับมาก ญาติผู�ต�องขังมีความคิดเห็นเปZนอันดับสุดท�าย ส�วนปhจจัยด�านข�อมูลท่ัวไปท่ีนํามาเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขัง ต�อคุณภาพการบริการเรือนจํา จังหวัดตราด ได�แก� เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และช�วงเวลาในการรับบริการ พบว�า ญาติผู�ต�อง ขังท่ีมีเพศ และช�วงเวลาในการรับบริการต�างกัน  มีความคิดเห็นต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด ไม�แตกต�างกัน ส�วนญาติผู�ต�องขังท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อคุณภาพการบริการเรือนจํา จังหวัดตราด แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ ซ่ึงจากผลการวิจัย ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากนั้นเปZนเพราะการให�บริการของเรือนจํา จังหวัดพะเยา ในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง  โดยดําเนินการท่ีสอด คล�องกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ได�แก� หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิด ชอบ หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม และหลักความคุ�มค�า และเน�นหลักการให�บริการต�อญาติของผู�ต�องขัง โดยสอดคล�องกับ พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ' และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ควรมีการจัดทํามาตรฐานเรือนจํา เพ่ือใช�เปZนแนวทางในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขัง ส�งเสริมให�มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีมุ�งเน�นให�ความสําคัญ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ทุกระดับ ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการพัฒนางานราชทัณฑ' รวมท้ังการจัดระเบียบเรือนจําและ ทัณฑสถานให�ได�มาตรฐานด�านการให�บริการ  และส�งเสริมสวัสดิการให�ครอบคลุมในทุก ๆ ด�านอย�างเปZนรูปธรรมให�แก�ผู�ต�องขัง  ตลอดจนบุคคลภายนอกการบริการหน�วยงานให�มีประสิทธิภาพ และคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และประโยชน'สุขของประชาชน  อีกท้ังการสรรหาบุคลากร  และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรือนจําให�รู�ถึงหลักในการให�บริการ การสื่อสาร การจัดตารางเวลาในการเยี่ยมผู�ต�องขังสามารถอภิปรายเปZนรายด�าน ดังนี้   ด�านข้ันตอนการให�บริการ ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของ เรือนจํา จังหวัดพะเยา ภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเปZนเพราะมีปcายประชาสัมพันธ'แนะนําข้ันตอนในการเข�าเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงติดประกาศไว�อย�างชัดเจน ซ่ึงญาติผู�ต�องขังรับทราบและปฏิบัติตามข้ันตอนการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง  อีกท้ังการจัดลําดับก�อนหลังให�แก�ญาติเพ่ือเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง ซ่ึงมีข้ันตอนในการให�บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และบริการอย�างท่ัวถึงให�แก�ญาติผู�ต�องขัง สอดคล�องกับผลการวิจัยของอนุวัช  ไทยสุชาติ (2556)  ศึกษาเรื่องทัศนคติของญาติผู�ต�องขังท่ีมีต�อเรือนจํากลางคลองเปรม ภาพรวมอยู�ในระดับมาก และแตกต�างกับอภิรัตน'  รักษาสัตย' (2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี พบว�า ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของทัณฑสถานหญิงชลบุรี  มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง  เนื่องจากทัณฑสถานหญิงชลบุรีปฏิบัติตามนโยบายกรมราชทัณฑ' 



77ท่ีมุ�งเน�น ให�ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย' การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการพัฒนางานราชทัณฑ'  รวมท้ังการจัดระเบียบเรือนจําและทัณฑสถานให�ได�มาตรฐานด�านการให�บริการ โดยอาจทําให�ญาติผู�ต�องขังไม�ได�รับความสะดวกจากการให�บริการของทัณฑสถานหญิงชลบุรี และแตกต�างกับกฤษณา  มหิทธิบุรินทร'  (2545)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู�ต�องขังท่ีมีต�อรูปแบบการเยี่ยมญาติ ศึกษากรณีผู�ต�องขังทัณฑสถานหญิงกลาง พบว�า ผู�ต�องขังมีความพึงพอใจต�อรูปแบบการเยี่ยมญาติแบบปกติ ในระดับปานกลาง และแตกต�างกับกิตติศักด์ิ  บุญกอง (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของเรือนจําพิเศษธนบุรี พบว�าความพึงพอใจของญาติ ผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขัง ด�านสถานท่ีให�บริการบริเวณท่ีพักญาติอยู�ในระดับปานกลาง ด�านบุคลากรผู�ให�บริการอยู�ในระดับปานกลาง ด�านกฎระเบียบการให�บริการอยู�ในระดับปานกลาง การจัด สวัสดิการให�แก�ผู�มาใช�บริการอยู�ในระดับปานกลาง  แต�ด�านการรักษาความปลอดภัยอยู�ในระดับมาก ท้ังนี้เรือนจําควรปรับปรุงการให�บริการในด�านต�าง ๆ  อาทิ  ด�านสถานท่ีท้ังบริเวณท่ีพักคอย  และบริเวณท่ีจัดเยี่ยม ให�มีท่ีนั่งเพียงพอ  มีการประชาสัมพันธ'อย�างท่ัวถึง   ด�านพฤติกรรมจิตบริการของบุคลากร  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู� ต�องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมากท่ีสุด  อาจเปZนเพราะเจ�าหน�าท่ีแต�งกายสะอาด มีบุคลิกเหมาะสมในการให�บริการแก�ญาติ  โดยการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีสิ่งท่ีสร�างความประทับใจให� แก�ญาติผู�ต�องขัง เจ�าหน�าท่ีรับฟhงปhญหา และพร�อมให�คําแนะนําช�วยเหลือแก�ญาติ เจ�าหน�าท่ีให�บริการอย�างเสมอภาค เท�าเทียมไม�เลือกปฏิบัติ สอดคล�องกับ วิสุทธิ์ เท่ียงตรง (2552) ได�ศึกษาเรื่องแนวทาง การพัฒนาระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจําจังหวัดอ�างทอง  ผลการศึกษาพบว�าสภาพการดําเนิน งานระบบเยี่ยมญาติของผู�ต�องขังเรือนจํา จังหวัดอ�างทอง พบว�า มีด�านเจ�าหน�าพนักงานและการบริหารจัดการอยู�ในระดับมากซ่ึงไม�สอดคล�องกับ อภิรัตน' รักษาสัตย'  (2553) ศึกษาเรื่องความพึงพอ ใจของญาติผู�ต�องขัง ต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว�า ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขัง ของทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง ท่ีเปZนเช�นนี้อาจเปZนเพราะว�ากรมราชทัณฑ'ได�มีการจัดทํามาตรฐานเรือนจํา และทัณฑสถาน เพ่ือใช�ในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังในด�านต�าง ๆ และยังได�ทําแผนปฏิบัติการราชทัณฑ' มุ�งเน�นให�ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย' การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการพัฒนางานราชทัณฑ' รวมท้ังการจัดระเบียบเรือนจําและทัณฑสถานให�ได�มาตรฐาน ด�านการให� บริการ ด�านสวัสดิการต�างๆ กับผู�ต�องขัง ตลอดจนบุคคลภายนอกการบริการหน�วยงานให�มีประสิทธิ ภาพและคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และประโยชน'สุขของประชาชนจากการยึดหลักการบริหารงานดังกล�าว อาจส�งผลทําให�การบริการผู�มาเยี่ยมผู�ต�องขังมีการพัฒนาข้ึน แต�อย�างไร



78ญาติก็ยังมีความพึงพอใจ อยู�ในระดับปานกลาง ยังไม�อยู�ในระดับมาก หรือมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากโครงสร�าง จํานวนบุคลากร และจํานวนผู�ต�องขัง ท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน แต�ปhจจัยอ่ืนๆยังคงเดิมกล�าว คือ งบประมาณเจ�าหน�าท่ี สถานท่ีรองรับ จํานวนผู�มาใช�บริการ มีอยู�จํากัด จึงส�งผลให�ระดับความพึงพอใจในด�านต�างๆ ของการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังของทัณฑสถานหญิงชลบุรี ยังต�องปรับปรุงเพ่ิมอีกจาก ผลการวิจัยสะท�อนให�เห็นว�าเรือนจําหญิง จังหวัดพะเยา มีการให�บริการท่ีดี ส�งผลให�ความคิดเห็นอยู�ในระดับมากท่ีสุด ดังท่ี สุนิตย' ชูใจ (2511) กล�าวว�า ถ�าพนักงานทุกคนในหน�วยงานหรือองค'การมีจิตบริการแล�ว จะทําให�การทํางานในทุกหน�วยงานหรือองค'การดําเนินการไปได�ด�วยความเรียบร�อยและได�รับประโยชน'ของจิตบริการตามท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�นนอกจากนี้ จิตบริการยังถือว�าเปZนความ สามารถอย�างหนึ่ง ซ่ึงโดยส�วนใหญ�จัดเปZนความสามารถหลัก (Core  Competency) ท่ีหน�วยงานหรือองค'การคาดหวังให�พนักงาน หรือบุคลากรทุกคน และทุกระดับงานจะต�องมีความสามารถในด�านนี้ และยังเปZนปhจจัยสําคัญอีกอย�างหนึ่งท่ีใช�ในการวัด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานผู�ให�บริการในหน�วยงานหรือองค'การอีกด�วย  ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง ของเรือนจํา จังหวัดพะเยา ภาพรวมด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  อยู�ในระดับมาก  อาจเปZนเพราะมีระบบการดูแล รักษาความปลอดภัยให�แก�ผู�ต�องขังหญิง และญาติท่ีเข�าเยี่ยม  มีการเปkดโอกาสให�ญาติผู�ต�องขังหญิง เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของเรือนจํา  มีการแจ�งให�ญาติผู�ต�องขังรับทราบถึงสิทธิต�าง ๆ ในการรับบริการจากเรือนจํา สอดคล�องกับ อนุวัช  ไทยสุชาติ  (2556)  ศึกษาเรื่อง  ทัศนคติของญาติผู�ต�องขังท่ีมีต�อเรือนจํากลางคลองเปรม  ผลการศึกษา พบว�า  ด�านการบริการองค'กร อยู�ในระดับมาก จากผลการวิจัย สะท�อนให�เห็นว�าดังนั้นเรือนจําหญิง จังหวัดพะเยา มีการบริการด�านสิ่งอํานวยความสะดวกส�งผลให�ญาติตรงตามท่ีญาติความคิดเห็นอยู�ในระดับมากดังท่ี สุนันทา  ทวีผล  (2550)  กล�าวถึงการให�บริการ ไว�ว�า หลักความสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลส�วนใหญ� กล�าวคือ  ประโยชน'และบริการ ท่ีองค'การจัดให�นั้นต�องตอบสนองความต�องการของบุคคลเปZนส�วนใหญ� หรือท้ังหมดมิใช�เปZนการจัดให�แก�บุคคลกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นแล�วนอกจากจะไม�เกิดประโยชน'สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชน' และบริการแล�วยังไม�คุ�มค�ากับการดําเนินงานนั้น ๆ หลักความสมํ่าเสมอ  กล�าวคือ การให�บริการต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอมิใช�ทําๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู�บริการหรือผู�ปฏิบัติ  หลักความเสมอภาค  บริการท่ีจัดนั้นจะต�องให�แก�ผู�มาใช�บริการทุกคนอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน  หลักความประหยัด  ค�าใช�จ�ายท่ีต�องใช�ในการบริการจะต�องไม�มากจนเกินกว�าผลท่ีจะได�รับ และหลักความสะดวก  บริการท่ีจัดให�แก�ผู�รับบริการจะต�องเปZนไปในลักษณะปฏิบัติได�ง�าย สะดวกสบาย  สิ้นเปลืองทรัพยากรไม�มากนัก  ท้ังยังไม�เปZนการสร�างภาระยุ�งยากใจให�แก�ผู�บริการหรือผู�ใช�บริการมากจนเกินไป   



79  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว�า   1. เพศ ญาติของผู�ต�องขังหญิงท่ีมีเพศต�างกัน  โดยเปรียบเทียบภาพรวมของการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจําจังหวัดพะเยา  ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงไม�สอดคล�องกับการศึกษาของ นภดล สุยะ (2547) ศึกษาเรื่องทัศนะของญาติผู�ต�องขัง ต�อการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขังในเรือนจําจังหวัดเชียง ใหม� พบว�า ญาติผู�ต�องขังท่ีมีเพศต�างกัน มีทัศนะต�อการให�บริการเยี่ยมเยียนผู�ต�องขังในเรือนจําจังหวัดเชียงใหม� แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู�วิจัยได�ให�ความคิดเห็นถึงกรณีท่ีเพศชาย และเพศหญิง มีความต�องการ  ความคาดหวัง  ความเสมอภาคทางเพศ  และการได�รับการบริการท่ีเท�าเทียมกัน  ได�รับการบริการท่ีไม�แตกต�างกัน     2. อายุ ญาติของผู�ต�องขังหญิงท่ีมีอายุต�างกัน โดยเปรียบเทียบภาพรวมของการให�บริการญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา  จังหวัดพะเยา ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงไม�สอดคล�องกับการศึกษาของ  อําพร  สครรัมย'  (2557)  ศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด  พบว�า  ญาติผู�ต�องขังท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัดตราด แตกต�างกันอย�างมี นัยสําคัญ โดยผู�วิจัยได�ให�ความคิดเห็นถึงอายุท่ีต�างกันของญาติผู�ต�องขังหญิง โดยการให�บริการท่ีสุภาพ การบริการแบบกัลยาณมิตร รับฟhงปhญหา และการให�คําแนะนําแก�ญาติผู�ต�องขังท่ีมีอายุต�างกันโดยสาเหตุ ทําให�ญาติผู�ต�องขังได�รับการบริการท่ีไม�แตกต�างกัน   3. ระดับการศึกษา ญาติของผู�ต�องขังหญิงท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน  โดยเปรียบเทียบภาพรวมการให�ญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงไม�สอด คล�องกับการศึกษาของ กาญจนา ฐิติเจริญศักด์ิ (2551) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นนของญาติเด็กและเยาวชนต�อการบริหารจัดการสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย'ฝsกอบรมเด็กและเยาวชน พระนครศรีอยุธยา  พบว�า  ญาติเด็กและเยาวชนท่ีสถานพินิจและคุ�ม ครองเด็กและเยาวชน  ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต�างกัน  มีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการ โดยแตกต�างกัน  ญาติเด็กเยาวชนท่ีมีอาชีพแตกต�าง  มีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการแตกต�างกัน ในด�านบุคลากรอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู�ศึกษาได�ให�ความคิดเห็นกรณีท่ีญาติผู�ต�องขังมีระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกัน  โดยเรือนจําจังหวัดพะเยามีการเปkดโอกาสให�ญาติผู�ต�องขังหญิง  เข�ามามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ของเรือนจํา  และมีการนําข�อเสนอแนะ คําแนะนําจากญาติผู�ต�องขังเพ่ือปรับใช�ในการให�บริการแก�ญาติผู�ต�องขัง  อีกท้ังยังมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ญาติ  จึงเปZนสาเหตุท่ีทําให�ญาติผู�ต�องขังหญิงท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกันได�รับการบริการท่ีไม�แตกต�างกัน    จากผลการวิจัยความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงเรือนจํา  จังหวัดพะเยา ซ่ึงเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังหญิง ไม�แตกต�างกันอย�างกันนั้น ท้ังนี้การ



80ให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของเรือนจําจังหวัดพะเยา ได�นําหลักการ และนโยบายของกรมราชทัณฑ' กระทรวงยุติธรรมมาประยุกต'ใช�  เพ่ือให�บริการแก�ญาติของผู�ต�องขังหญิงท่ีเข�ามารับบริการ  โดยเน�นถึงการอํานวยความสะดวกท่ีครอบคลุมในทุก ๆ ด�าน  อีกท้ังการส�งเสริม พัฒนาบุคลากรของเรือนจําจังหวัดพะเยา  ท่ีเน�นด�านพฤติกรรม  การมีจิตบริการของเจ�าหน�าท่ี  โดยปฏิบัติตามโครงสร�างองค'กร และวัฒนธรรมองค'กรของระบบราชการ ภายใต�กฎ ระเบียบของกรมราชทัณฑ'เก่ียวกับการเยี่ยมผู�ต�องขังพระราชบัญญัติราชทัณฑ' พ.ศ. 2479 ซ่ึงยึดหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  และเปZนไปตามพระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ'และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  พุทธศักราช 2546  ในการให�บริการแก�ประชาชนท่ีเข�ารับบริการจากหน�วยงานของรัฐ  ซ่ึงเปZนภารกิจ และหน�าท่ีในการให�บริการแก�ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยอย�างทัดเทียม และเหมาะสม         5.3  ข�อเสนอแนะ   การวิจัยความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา  จังหวัดพะเยา  โดยผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะดังนี้   1. จํานวนญาติท่ีเข�าเยี่ยมผู�ต�องขัง  กรณีท่ีมาพร�อมกันทําให�การจัดสรรเวลาในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิงต�องมีการปฏิบัติตามระเบียบท่ีกรมราชทัณฑ'กําหนด 2. การกําหนดระยะเวลาในการเยี่ยมผู�ต�องขัง อาจจะเปkดโอกาสให�มีการเยี่ยมผู�ต�องขังเพ่ิม ข้ึนจากเดิม 3. การเยี่ยมผู�ต�องขังควรจัดให�มีการเยี่ยมแบบใกล�ชิด  โดยอาจเปลี่ยนแปลงให�เรือนจําจังหวัดพะเยา จัดวันพบญาติให�บ�อยครั้ง 4. ให�มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีให�แก�ผู�ต�องขังหญิงให�มีบริเวณเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงการเพ่ิมพ้ืนท่ีดังกล�าวทําให�การจัดการสุขลักษณะท่ีดีต�อผู�ต�องขังหญิง 5. การขยายเวลาในการเยี่ยมผู�ต�องขังหญิง  โดยอาจจัดให�ผู�ต�องขังหญิงท่ีมีความประพฤติตามระเบียบได�รับสิทธิพิเศษในการเยี่ยมญาติ 
5.4 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต#อไป 1. การทําวิจัยครั้งต�อไปควรจัดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือการวิจัยผสมผสาน  เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีชัดเจน  โดยการสัมภาษณ'จากประชากร  หรือกลุ�มตัวอย�างจากผู�ท่ีเข�ามารับบริการจากเรือนจํา จังหวัดพะเยา  โดยทําการวิเคราะห'ถึงปhจจัยท่ีมีผลต�อการให�บริการญาติผู�ต�องขัง  เรือนจําจังหวัดพะเยา   



812. การทําวิจัยในครั้งต�อไปควรเปZนเชิงเปรียบเทียบระหว�างเรือนจําจังหวัดใกล�เคียง  ซ่ึงมีการให�บริการท่ีเกิดประสิทธิผลมากข้ึน  ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยสามารถนําไปปรับปรุงการให�บริการแก�ญาติผู�ต�องขัง   
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  (2550)  การพัฒนาคุณภาพบริการ การเย่ียมญาติของเรือนจํากลาง ฉะเชิงเทรา.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ราชนครินทร
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การพัฒนา,  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สุมิต สัชฌุกร. (2543). การตอบรับและบริการท่ีเป6นเลิศ (พิมพ
ครั้งท่ี2). กรุงเทพฯ : สายธาร. อภิรัตน
  รักษาสัตย
  (2553) ความพึงพอใจของญาติผู�ต�องขังต�อการให�บริการเย่ียมผู�ต�องขัง ของทัณฑสถานหญิง  จังหวัดชลบุรี, สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม,   มหาวิทยาลัยบูรพา.  



83อนุรัก  ใจปJนทา  และคณะ  (2560)  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเรือนจําจังหวัด มหาสารคาม,  สาขารัฐประศาสนศาสตร
มหวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อนุวัช  ไทยสุชาติ  (2556)  ทัศนคติของญาติผู�ต�องขังท่ีมีต�อเรือนจํากลางคลองเปรม, วิทยาลัย สื่อสาร การเมือง,  มหาวิทยาลัยเกริก  อําพร  สครรัมย
  (2557)  ความคิดเห็นของญาติผู�ต�องขังต�อคุณภาพการบริการเรือนจําจังหวัด ตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ,  มหาวิทยาลัยบูรพา 



ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 



แบบสอบถาม  เรื่อง  ความคิดเห็นของญาติท่ีมีต�อการให�บริการเย่ียมผู�ต�องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยาแบบสอบถามชุดนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ-ค ดังนั้น จึงใคร�ขอความร�วมมือจากท�าน กรุณาตอบแบบสอบถามให1สมบูรณ2 ข1อมูลท้ังหมดท่ีท�านตอบมาจะเป�นประโยชน2อย�างยิ่งสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณท�านท่ีให1ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ คําช้ีแจง : แบบสอบถามชุดนี้ แบ�งออกเป�น 3 ตอน ได1แก� ตอนท่ี 1 เป�นข1อมูลเก่ียวกับข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 การให1บริการในการเยี่ยมผู1ต1องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยา ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น / ข1อเสนอแนะอ่ืนในการให1บริการ   นางสาวจุฑาพิทย2  โชติพงศ2หิรัณย2   นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 86



ตอนท่ี 1  ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย � ในความคิดเห็นของท�านท่ีตรงกับความเป�นจริง 1. เพศ
� ชาย � หญิง 2. อายุ  
� ตํ่ากว�า  20 ป= � 21 – 30 ป= 
� 31 – 40 ป= � 41 – 50 ป= 
� 51 – 60 ป=   � 61 ป=ข้ึนไป 3. ระดับการศึกษา
� ระดับประถมศึกษา � ระดับมัธยมศึกษาตอนต1น 
� ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย � ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
� ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  � ระดับปริญญาตรี 
� สูงกว�าปริญญาตรี   �อ่ืนๆ (ระบุ) 4. อาชีพ
� รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ � ธุรกิจส�วนตัว 
� เกษตรกร  � รับจ1าง 
� นักเรียน/นักศึกษษ �อ่ืนๆ (ระบุ)  5. รายได�ต�อเดือน
� ตํ่ากว�า 10,000 บาท � 10,001 – 15,000 บาท 
� 15,001 – 20,000 บาท � 20,001 – 30,000 บาท 
� มากกว�า 30,000 บาทข้ึนไป 6. จํานวนครั้งท่ีเข�ามารับบริการต�อเดือน
� 1 ครั้ง � 2 ครั้ง 
� 3 ครั้ง � มากกว�า 3 ครั้ง 87



ตอนท่ี 2  การให1บริการในการเยี่ยมผู1ต1องขังหญิงของเรือนจํา จังหวัดพะเยา กรุณาทําเครื่องหมาย � ลงในช�องตามความคิดเห็นของท�าน  ซ่ึงแต�ละช�องมีความหมายดังนี้ 5  หมายถึง  ท�านมีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมากท่ีสุด 4  หมายถึง  ท�านมีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก 3  หมายถึง  ท�านมีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง 2  หมายถึง  ท�านมีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับน1อย 1  หมายถึง  ท�านมีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับน1อยท่ีสุด ข�อท่ี ระดับการให�บริการ ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1 ด�านข้ันตอนการให�บริการ 1  มีการประชาสัมพันธ2กฎ ระเบียบ และข1อกําหนดในการเยี่ยมผู1ต1องขังหญิง  2  มีปHายประชาสัมพันธ2แนะนําข้ันตอนในการเข1าเยี่ยมผู1ต1องขังหญิง 3  การจัดลําดับก�อนหลังสําหรับการบริการของญาติผู1ต1องขังหญิง 4  มีข้ันตอนในการให1บริการสะดวก  รวดเร็ว เสมอภาค และบริการอย�างท่ัวถึงสําหรับญาติ 5  มีระยะเวลาในการให1บริการตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม   6  มีการกําหนดเวลาในการให1บริการชัดเจน  7  มีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ2ในการให1บริการท่ีทันสมัย 8  มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข1ามาในการให1บริการแก�ญาติ  9  มีการแจ1งเวลาในการเยี่ยมผู1ต1องขังหญิงให1ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด   10  ข้ันตอนต�าง ๆ มีความเหมาะสม และสอดคล1องกับการให1บริการตามลําดับ  ด�านพฤติกรรม จิตบริการบุคลากร เจ�าหน�าท่ี  11  ความสุภาพ ความเหมาะสมของเจ1าหน1าท่ีในการให1บริการ 12  ความเป�นมิตร  เน1นการบริการแก�ญาติ ของเจ1าหน1าท่ี 13  ความกระตือรือร1น การเอาใจใส�ของเจ1าหน1าท่ีผู1ให1บริการ 14  เจ1าหน1าท่ีรับฟMงปMญหา และพร1อมให1คําแนะนําช�วยเหลือแก�ญาติ 15  เจ1าหน1าท่ีให1บริการอย�างเสมอภาค เท�าเทียมไม�เลือกปฏิบัติ 16  เจ1าหน1าท่ีแต�งกายสะอาด มีบุคลิกเหมาะสมในการให1บริการแก�ญาติ 17  เจ1าหน1าท่ีให1บริการด1วยความซ่ือสัตย2  ไม�เรียกรับผลประโยชน2จากญาติ 18  เจ1าหน1าท่ีให1บริการด1วยกิริยาวาจาสุภาพอ�อนโยน และเป�นกันเองกับญาติ 19  เจ1าหน1าท่ีมีความรู1 ความสามารถในการให1บริการ อาทิ ตอบคําถามชี้แจงข1อสงสัย ให1คําแนะนํา ช�วยแก1ปMญหาได1อย�างถูกต1อง น�าเชื่อถือ 88



ข�อท่ี ระดับการให�บริการ ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1 20  มีเจ1าหน1าท่ีประจําจุดต�าง ๆ อย�างเพียงพอ และให1บริการอย�างเหมาะสม ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 21  จุด/ช�องการให1บริการมีความเหมาะสมและเข1าถึงได1สะดวก 22  สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย  มีความปลอดภัย   23  ห1องญาติเยี่ยมมีสภาพท่ีมีเหมาะสม  มีสิ่งอํานวยความสะดวกไว1บริการอย�างเพียงพอ 24  มีการนําเทคโนโลยีมาใช1ในการสื่อสาร และอํานวยความสะดวกไว1บริการให1กับญาติผู1ต1องขังหญิง 25  ห1องน้ํามีความสะอาด และมีจํานวนเพียงพอต�อญาติผู1ต1องขัง 26  มีระบบการดูแล รักษาความปลอดภัยให1แก�ผู1ต1องขังหญิง และญาติท่ีเข1าเยี่ยม 27 การเป-ดรับฟMงข1อคิดเห็นต�อการให1บริการ โดยมีกล�องรับฟMงความคิดเห็น  หรือแบบสอบถาม 28  มีการแจ1งให1ญาติผู1ต1องขังทราบ ถึงสิทธิต�างๆ ในการรับบริการจากเรือนจํา 29  มีการเป-ดโอกาสให1ญาติผู1ต1องขังหญิง เข1ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ  ของเรือนจํา   30  มีการดําเนินงานตามข1อเสนอแนะ หรือข1อร1องเรียนจากญาติผู1ต1องขังหญิง  โดยแจ1งผลให1ทราบด1วย ส�วนท่ี 3  ความคิดเห็น / ข1อเสนอแนะอ่ืนในการให1บริการ 89



ภาคผนวก ข รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย



รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยดร.นิตยา  วงค2ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร2) การบริหารองค2การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม�โจ1 อาจารย2ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ-ค ดร.เบญจ2  พรพลธรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู1ประนีประนอมประจําศาล ศาลแขวงจังหวัดสงขลา นางสุนันทา  คงพากเพียร ระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร2 สาขาพยาบาลวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผู1บัญชาการเรือนจําจังหวัดพะเยา 91



ประวัติผู�วิจัยช่ือ – นามสกุล จุฑาทิพย2  โชติพงษ2หิรัณย2 วันเดือนป:เกิด 30 พฤษภาคม 2515 ท่ีอยู�ป;จจุบัน บ1านเลขท่ี 34 หมู� 1 ตําบลบ1านตQอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000 ตําแหน�ง เจ1าพนักงานราชทัณฑ2ชํานาญงานเรือนจําจังหวัดพะเยา ท่ีอยู�ท่ีทํางาน  เรือนจําจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตําบลบ1านตQอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   พ.ศ. 2551 92




