
เรือนจํากลางบางขวาง ไดประสบกับปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง
ของเรือนจํากลางบางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การบริหาร
งบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (5) การบริหารคุณธรรม (6) การบริหาร
ขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (7) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน (8) การบริหารเวลา (9) การประสานงาน 
(10) การวัดผล เหลานี้เปนตน

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่
ในเรือนจํากลางบางขวาง รวม 306 คน และผูตองขังที่คุมขังในเรือนจํากลางบางขวาง รวม 4,115 คน กลุมตัวอยาง 
ไดแก ตัวแทนของประชากรทั้งสองประเภทดังกลาว รวมทั้งสิ้น 1,828 คนไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ 
ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97% และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.02

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน คือ สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที ่2 ปญหาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง สวนที ่3 การพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขัง 
และสวนที ่4 ภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการ
ผูตองขัง วิเคราะหขอมูลโดย สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคารอยละ สวนที่ 2-4 ใชการแจกแจงความถี่ หาคา
รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

การพัฒนา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ เห็นวา การพัฒนา หมายถึง การกระทําที่มีการกําหนด หรือมีการ
วางแผนไวลวงหนา โดยมุงใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน มุงเนนการเพ่ิมความพึงพอใจและ
ความสุขของประชาชน 

การบริหา รจัดการ  วิรัช วิรัชนิภาวร รณ ใหแนวคิดและความหมายของ การ บริหารจัดกา ร 
วา เปนแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ โดยครอบคลุมเรื่อง11 ดาน เชน 
การบริหารนโยบาย การบริหารอํานาจหนาที ่และการบริหารคุณธรรม เปนตน 

สวัสดิการ พีรยุทธ หุยะนันท เห็นวา สวัสดิการ หมายถึง รูปแบบ ผลประโยชน และผลตอบแทน
ที่พึงจะไดรับจากกรมราชทัณฑ ซ่ึงจําเปนจะตองจัดหาใหแกผูตองขัง เพ่ือใหผูตองขังเกิดความพึงพอใจ
ตามความตองการ เปนตน

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 11 ดาน หรือ 11M ซ่ึงเปน
แนวคิดของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบดวย 11 ดาน มาปรับใชเปนกรอบแนวคิด แตในที่นี้ผูศึกษาไดนํามา
ปรับใชเพียง 10 ดาน โดยตัดดาน การใหบริการประชาชน (Market) ออกทั้งนี้ เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ 
ไดเนนศึกษาเรื่องสวัสดิการผูตองขัง เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอวิทยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัย 
ที่มีคําวา สวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงไมไดเลือกนํา
ดานการบริการประชาชนมาใชดวย กรอบแนวคิด 11M ทั้ง 10 ดานดังกลาวไดแก ดาน (1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) 
(4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การบริหารขาวสาร หรือ
ขอมูลขาวสาร (Message) (7) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (8) การบริหารเวลา หรือ
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ 
(10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) 

1. ผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง
ตามกรอบแนวคิด 11M พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน เนื่องจากเห็นวา ถึงแมผูบริหาร
ของเรือนจํากลางบางขวางไดใหความสําคัญและเห็นความจําเปนของการวัดผลหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังก็ตาม แตในเวลาเดียวกัน กลุมตัวอยางบางสวนก็มีความเห็นวา เรือนจําไมมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่เรื่องการประสานงานกับประชาชนหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือใหการทํางานเปนไปดวย
ความรวดเร็วและเกิดความโปรงใส 

2. ผลการศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง พบวา 
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นวา ผูบริหารของเรือนจํากลางบางขวางไดใหความสําคัญกับ
การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีแกเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติหนาที่ในเรือนจํากลางบางขวางอยางชัดเจน 

3. ผลการศึกษาภาพรวมแนวโนมการพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลาง
บางขวาง พบวา  กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง เนื่องจากเห็นวา  ถึงแมเรือนจํากลางบางขวาง
ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนสวัสดิการ
ผูตองขังอยางนอยปละ 1-2 ครั้งแลวก็ตาม แตในเวลาเดียวกัน กลุมตัวอยางบางสวนก็มีความเห็นวา เรือนจํากลาง
บางขวางไมมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับเงินรายไดของสวัสดิการรานสงเคราะหผูตองขังอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

1. ผูบัญชาการเรือนจําควรใหความสําคัญและกําหนดมาตรการที่ชัดเจนและตอเนื่องเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการรานสงเคราะหผูตองขังไวอยางชัดเจน โดยใหบริการไดรวดเร็วอยางมีมาตรฐาน 
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

2. ผูบัญชาการเรือนจําควรมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการฝกอบรมเพ่ิมความรู และการเปดโอกาส
ใหประชาชน หรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติหนาที่สวัสดิการรานสงเคราะหผูตองขัง 

1. เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง 
2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํากลางบางขวาง
3. เพ่ือศึกษาภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการที่สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของ

เรือนจํากลางบางขวาง  
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