ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิรนิ ทร ธูปกล่ํา
ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ
เรือนจํา กลางขอนแกน เปนหนวยงานในสังกั ดของกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม เทา ที่
ผานมาการบริหารจัดการของเรือนจํากลางขอนแกนไดประสบปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการใน
หลายดานโดยเฉพาะอยา งยิ่ง (1) ปญหาดา นการเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) ปญหาดา น
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) ปญหาดานการมีประสิทธิภาพและการเกิดความคุมคา ในเชิง
ภารกิจของรัฐ (4) ปญหาดา นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) ปญหาดา นการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันตอสถานการณ (6) ปญหาดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และ (7) ปญหาดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ เหลานี้เปนตน

ผูวิจัย นายกฤติพงษ แสนสุข Email : grittipong.wirmpa6@gmail.com
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ จํานวนประชาชนทั้งหมดที่มาใชบริการในเขตพื้นที่ของ
เรือนจํากลางขอนแกนในชวง 3 ป ยอนหลัง ดังนี้ (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 กลุมตัวอยา งจํา นวน 1,100 คน จํา นวนดังกลา วนี้ไ ดมาจาก
การใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 97.0% และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยา ง
ที่ระดับ 0.03 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ ใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํา กลางขอนแกน
พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในภาพรวมและรายดาน กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้ง 6 ดาน แตเฉพาะดา น
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ขอคํา ถาม และดา นการลดขั้นตอน
เรือนจํากลางขอนแกน
การปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ขอคําถาม
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน
2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่ออํา นวยความสะดวกและให บริการประชาชนของเรือนจํา กลาง
ของเรือนจํากลางขอนแกน
ขอนแกน ตามแนวทางการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี 6 ดา น พบวา ความคิดเห็น ของกลุมตัวอย า งในภาพรวมและรายดา น
3. ศึกษาปจจัยภายในและปจจัย ภายนอกที่มีสวนสํา คัญทํา ใหแนวทางการพัฒ นาการบริหาร กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 6 ดาน
จัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกนประสบผลสําเร็จ
3. ผลการศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทํา ใหแนวทางการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่ออํา นวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํากลางขอนแกนประสบผลสําเร็จ กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 2 ปจจัย
1. การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548: 5) ไดอธิบายความหมายของคําวา การบริหาร
จัดการ เฉพาะที่สําคัญสรุปไดวาเปนแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/
หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการปฏิบัติราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
รวมทั้งเปนกระบวนการปฏิบัติงานที่ประกอบดวยหลายขั้นตอน และมีจุดหมายปลายทาง คือ การ
พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทํา ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความ
เจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มขึ้น
2. การอํานวยความสะดวก อุทัย วรรณ ทิพยเนตร (2551: 9) ไดอธิบายความหมายของคํา วา
การอํ า นวยความสะดวก หมายถึ ง ความคล อ งตั ว ความรวดเร็ ว ในการปฏิ บั ติ ง านและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนโดยรวม
3. การใหบริการประชาชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553: 40-41) ไดอธิบายวา การใหบริการ
ประชาชน เปนลักษณะการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือเจา หนา ที่ของรัฐจนแลวเสร็จตาม
คํา ขอที่ ประชาชนยื่น ตามกฎหมาย ระเบีย บ ข อ บัง คับ หรื อสั ญ ญาที่ห น วยงานของรั ฐ ทํา กั บ
ประชาชน ซึ่ง มุงเนนถึ งความสํา คัญของหนวยงานและเจา หนา ที่ ของรัฐที่ มีหน า ให ใ หบ ริการ
ประชาชน และประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับบริการที่ดีจากเจาหนาที่ของรัฐ
ในการศึ กษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาไดนํ า “แนวทางการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี 7 ด า นตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัย แตผูศึกษานํามาปรับใชเพียง 6 ดา น โดยไดตัด “ดา นการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ” ออก เพราะเปนเรื่องการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ไดแก (1) การบริหารราชการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การบริหารราชการอยา งมีประสิท ธิภาพและเกิดความ
คุม คา ในเชิ งภารกิ จ ของรัฐ (3) การลดขั้น ตอนการปฏิบั ติ งาน (4) การปรับ ปรุง ภารกิ จของ
สวนราชการใหทันตอเหตุการณ (5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และ (6) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรมีนโยบายและกํา หนดเปา หมายที่ชัดเจน และตอเนื่องเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนที่มาใชบริการ โดยเฉพาะการเยี่ยมผูตองขัง ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป
2. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนที่มาใชบริการ
เพื่อใหคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ เชน การใหบริการดวยความรวดเร็วโดยกํา หนดจํา นวนประชาชนผูมาขอเยี่ย มตอวันไวอยา ง
แนนอน และประกาศใหกับประชาชนทราบ ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป
3. ผูบ ริ ห ารของเรื อ นจํ า กลางขอนแก น ควรมอบและเพิ่ ม อํ า นาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ หรื อ
การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการอํา นวยความสะดวกและใหบริการประชาชนใหแ กเจา หนา ที่ผูดํา รงตํา แหนงในระดับหัวหนา งาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป
4. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรจัดใหมีการทบทวนภารกิจหรือการใหบริการประชาชนที่มาใชบริการดา นการเยี่ย ม
ผูตองขังวาสมควรที่จะดําเนินการตอไปแบบเดิมหรือไม โดยควรดําเนินการเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ภายในเวลา 1 ป
5. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนและฝกอบรมเจา หนา ที่ที่มีความรูความสามารถ
ในการจัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรของเรือนจํากลางขอนแกนเพื่ออํา นวยความสะดวกและใหบริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ภายในเวลา 1-2 ป
6. ผูบริหารของเรือนจํากลางขอนแกนควรเปดโอกาสใหประชาชนที่มาใชบริการเขา มีสวนรวมในการประเมินผลการอํา นวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชนอยางจริงจัง และตอเนื่อง เชน จัดทําแบบประเมินผลใหประชาชนไดกรอก ทั้งนี้ ภายใน
เวลา 1-2 ป
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