
1. ศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของ
เรือนจํากลางขอนแกน

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน
ของเรือนจํากลางขอนแกน

3. ศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกนประสบผลสําเร็จ 

1. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรมีนโยบายและกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และตอเนื่องเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนที่มาใชบริการ โดยเฉพาะการเยี่ยมผูตองขัง ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป

2. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนที่มาใชบริการ
เพ่ือใหคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ เชน การใหบริการดวยความรวดเร็วโดยกําหนดจํานวนประชาชนผูมาขอเยี่ยมตอวันไวอยาง
แนนอน และประกาศใหกับประชาชนทราบ ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป

3. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรมอบและเพ่ิมอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การดําเนินงานที่เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนใหแกเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป

4. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรจัดใหมีการทบทวนภารกิจหรือการใหบริการประชาชนที่มาใชบริการดานการเยี่ยม
ผูตองขังวาสมควรที่จะดําเนินการตอไปแบบเดิมหรือไม โดยควรดําเนินการเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป

5. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนและฝกอบรมเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ
ในการจัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรของเรือนจํากลางขอนแกนเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทั้งนี้ ภายในเวลา 1-2 ป

6. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรเปดโอกาสใหประชาชนที่มาใชบริการเขามีสวนรวมในการประเมินผลการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชนอยางจริงจัง และตอเนื่อง เชน จัดทําแบบประเมินผลใหประชาชนไดกรอก ทั้งนี้ ภายใน
เวลา 1-2 ป 

เรือนจํากลางขอนแกนเปนหนวยงานในสังกัดของกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม เทาที่
ผานมาการบริหารจัดการของเรือนจํากลางขอนแกนไดประสบปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการใน
หลายดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) ปญหาดานการเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) ปญหาดาน
การเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ (3) ปญหาดานการมีประสิทธิภาพและการเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ (4) ปญหาดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (5) ปญหาดานการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันตอสถานการณ (6) ปญหาดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และ (7) ปญหาดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ เหลานี้เปนตน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ จํานวนประชาชนทั้งหมดที่มาใชบริการในเขตพ้ืนที่ของ
เรือนจํากลางขอนแกนในชวง 3 ป ยอนหลัง ดังนี ้(1) พ.ศ. 2550 จํานวน 36,906 คน (2) พ.ศ. 2551 จํานวน 39,394 คน และ (3) พ.ศ.
2552 จํานวน 41,883 คน รวมประชากรทั้งหมด จํานวน 118,183 คน กลุมตัวอยางจํานวน 1,100 คน จํานวนดังกลาวนี้ไดมาจาก
การใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97.0% และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง
ที่ระดับ 0.03 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี ่ ใชคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

1. ผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกน 
พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในภาพรวมและรายดาน กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้ง 6 ดาน แตเฉพาะดาน
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ขอคําถาม และดานการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ขอคําถาม

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลาง
ขอนแกน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  6 ดาน พบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในภาพรวมและรายดาน 
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 6 ดาน

3. ผลการศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกนประสบผลสําเร็จ กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 2 ปจจัย
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1. การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548: 5) ไดอธิบายความหมายของคําวา การบริหาร
จัดการ เฉพาะที่สําคัญสรุปไดวาเปนแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/
หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
รวมทั้งเปนกระบวนการปฏิบัติงานที่ประกอบดวยหลายข้ันตอน และมีจุดหมายปลายทาง คือ การ
พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความ
เจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน

2. การอํานวยความสะดวก อุทัยวรรณ ทิพยเนตร (2551: 9) ไดอธิบายความหมายของคําวา 
การอํานวยความสะดวก หมายถึง ความคลองตัว ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนโดยรวม 

3. การใหบริการประชาชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553: 40-41) ไดอธิบายวา การใหบริการ
ประชาชน เปนลักษณะการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจนแลวเสร็จตาม
คําขอที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือสัญญาที่หนวยงานของรัฐทํา กับ
ประชาชน ซ่ึงมุงเนนถึงความสําคัญของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่ มีหนาใหใหบริการ
ประชาชน และประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับบริการที่ดีจากเจาหนาที่ของรัฐ 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู ศึกษาไดนํา  “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี  7 ดานตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัย แตผูศึกษานํามาปรับใชเพียง 6 ดาน โดยไดตัด “ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ” ออก เพราะเปนเรื่องการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ไดแก (1) การบริหารราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (3) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (4) การปรับปรุงภารกิจของ
สวนราชการใหทันตอเหตุการณ (5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และ (6) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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