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เรือนจํากลางบางขวาง ไดประสบกับปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส นับสนุนสวัส ดิการผู ตองขัง
ของเรือนจํากลางบางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การบริหาร
งบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (5) การบริหารคุณธรรม (6) การบริหาร
ขา วสาร หรือขอมู ลขา วสาร (7) วิธีการ ระเบีย บ แบบแผน (8) การบริหารเวลา (9) การประสานงาน
(10) การวัดผล เหลานี้เปนตน

1. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตอ งขังของเรือนจํากลางบางขวาง
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง
3. เพื่อศึกษาภาพรวมแนวโนมของการพัฒ นาการบริหารจัดการที่ส นับสนุนสวัส ดิการผูตองขังของ
เรือนจํากลางบางขวาง

การพัฒนา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ เห็นวา การพัฒ นา หมายถึง การกระทํา ที่มีการกํา หนด หรือมีการ
วางแผนไวลวงหนา โดยมุงใหเกิดความเปลี่ย นแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น มุงเนนการเพิ่มความพึงพอใจและ
ความสุขของประชาชน
การบริ ห ารจั ด การ วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ ให แ นวคิ ด และความหมายของ การบริ ห ารจั ด การ
วา เปนแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจา หนา ที่ของรัฐ นํา มาใชใ น
การปฏิบัติร าชการเพื่ อชวยเพิ่ม ประสิ ท ธิภาพในการบริหารราชการ โดยครอบคลุมเรื่อง11 ดา น เช น
การบริหารนโยบาย การบริหารอํานาจหนาที่ และการบริหารคุณธรรม เปนตน
สวัส ดิการ พีรยุท ธ หุย ะนันท เห็นวา สวัส ดิการ หมายถึง รูปแบบ ผลประโยชน และผลตอบแทน
ที่พึงจะไดรับจากกรมราชทัณฑ ซึ่งจําเปนจะตองจัดหาใหแกผูตองขัง เพื่อใหผูตองขังเกิดความพึงพอใจ
ตามความตองการ เปนตน
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 11 ดา น หรือ 11M ซึ่งเปน
แนวคิดของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบดวย 11 ดาน มาปรับใชเปนกรอบแนวคิด แตในที่นี้ผูศึกษาไดนํา มา
ปรับใชเพียง 10 ดาน โดยตัดดาน การใหบริการประชาชน (Market) ออกทั้งนี้ เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้
ไดเนนศึกษาเรื่องสวัสดิการผูตองขัง เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอวิท ยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัย
ที่มีคําวา สวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงไมไ ดเลือกนํา
ดา นการบริการประชาชนมาใชดวย กรอบแนวคิด 11M ทั้ง 10 ดา นดังกลา วไดแก ดา น (1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management)
(4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การบริหารขา วสาร หรือ
ขอมูลขาวสาร (Message) (7) วิธีการ ระเบีย บ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (8) การบริหารเวลา หรือ
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ
(10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement)

การวิจัย ครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย เชิงสํา รวจ ประชากรที่ใ ชใ นการศึกษาครั้งนี้ไ ดแก เจา หนา ที่ที่ปฏิบัติหนา ที่
ในเรือนจํากลางบางขวาง รวม 306 คน และผูตองขังที่คุมขังในเรือนจํา กลางบางขวาง รวม 4,115 คน กลุมตัวอยา ง
ไดแก ตัวแทนของประชากรทั้งสองประเภทดังกลา ว รวมทั้งสิ้น 1,828 คนไดมาจากการคํา นวณโดยใชสูตรของ
ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.02
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ปญหาเกี่ย วกับ
การบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง สวนที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง
และสวนที่ 4 ภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการ
ผูตองขัง วิเคราะหขอมูลโดย สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคา รอยละ สวนที่ 2-4 ใชการแจกแจงความถี่ หาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ย วกับการบริ หารจั ดการที่ส นับ สนุนสวัส ดิก ารผูต องขัง ของเรือนจํ า กลางบางขวาง
ตามกรอบแนวคิด 11M พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน เนื่องจากเห็นวา ถึงแมผูบริหาร
ของเรือนจํา กลางบางขวางได ใ หความสํา คัญและเห็นความจํา เปนของการวัด ผลหรือประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ที่ส นับสนุนสวัส ดิการผูตองขังก็ตาม แตใ นเวลาเดีย วกัน กลุมตัวอยา งบางสวนก็มีความเห็นวา เรือนจํา ไมมีการ
ฝก อบรมเจ า หนา ที่เ รื่อ งการประสานงานกั บประชาชนหรือ หน วยงานภายนอกเพื่อ ให การทํ า งานเป นไปด ว ย
ความรวดเร็วและเกิดความโปรงใส
2. ผลการศึกษาการพัฒ นาการบริหารจัดการที่ส นับสนุนสวัส ดิการผูตองขังของเรือนจํา กลางบางขวาง พบวา
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นวา ผูบริหารของเรือนจํา กลางบางขวางไดใ หความสํา คัญกับ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีแกเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติหนาที่ในเรือนจํากลางบางขวางอยางชัดเจน
3. ผลการศึกษาภาพรวมแนวโนมการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส นับสนุนสวัส ดิการผูตองขังของเรือนจํา กลาง
บางขวาง พบวา กลุม ตัว อย า งลว นเห็น ดว ยในระดั บปานกลาง เนื่ องจากเห็น วา ถึ งแมเ รือ นจํ า กลางบางขวาง
ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส นับสนุนสวัส ดิการ
ผูตองขังอยางนอยปละ 1-2 ครั้งแลวก็ตาม แตใ นเวลาเดีย วกัน กลุมตัวอยา งบางสวนก็มีความเห็นวา เรือนจํา กลาง
บางขวางไมมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเงินรายไดของสวัสดิการรานสงเคราะหผูตองขังอยางชัดเจนและตอเนื่อง

1. ผูบัญชาการเรือนจําควรใหความสําคัญและกําหนดมาตรการที่ชัดเจนและตอเนื่องเกี่ยวกับการกํา หนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานดานสวัส ดิการรา นสงเคราะหผูตองขังไวอยา งชัดเจน โดยใหบริการไดรวดเร็วอยา งมีมาตรฐาน
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
2. ผูบัญชาการเรือนจําควรมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการฝกอบรมเพิ่มความรู และการเปดโอกาส
ใหประชาชน หรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจา หนา ที่
ที่ปฏิบัติหนาที่สวัสดิการรานสงเคราะหผูตองขัง
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