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ความพึงพอใจต่อการบริการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ของเรือนจํ ากลางบางขวาง
Affecting Satisfaction on the Quality Service of Relatives Visit
Video Conference Televisit and Application LINE
At Bang Kwang Central Prison
เกษม อิทธิวุฒิ ¹
รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี ²
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุป ระสงค์เพื อ 1.เพื อศึกษาระบบการขออนุ ญ าตเข้ ารับการเยียม
ญาติ กับความพึ งพอใจต่อการให้ บริการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ของผู้ใช้ บริการเรือนจํากลางบางขวาง 2.เพื อเปรียบเทียบความพึ งพอใจของสถานะการใช้ บริการ
แตกต่างกัน ในการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้ บริการเรือนจํา
กลาง บางขวาง จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล 3.เพื อศึกษาความพึ งพอใจการเยียมญาติทางไกล
ผ่านจอภาพ และผ่านแอพพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้ บริการเรือนจํากลางบางขวาง จํานวน
คน
เครื องมื อ ทีใช้ ในการศึ ก ษาครั งนี ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลทีผู้ศึกษาสร้ างขึน โดยอ้ างอิงจากกรอบแนวคิดซึงได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรม
ทังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ องโดยแบบสอบถามประกอบด้ วย ส่วน คือ
ผลการวิจัยพบว่ า ญาติ ผ้ ู ต้องขังทีเข้ ามารั บ บริ การเยียมญาติ ผ่านจอภาพ และ ผ่ าน
แอปพลิเคชันไลน์ส่วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุ - ปี จบการศึกษาระดับการศึกษา ปวช./
ปวส./อนุ ปริญญาตรี มีรายได้ ต่อเดือนรายได้ 1 , - ,
บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว และเข้ ามารับบริการช่วงเวลา . - . น.
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
1. ผู้ใช้ บริ การทีมีเพศ อายุ และช่วงเวลาในการรับบริการต่างกันมีผลต่อระดับความ
พึ งพอใจระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ผ่ านแอปพลิเคชันไลน์ของเรื อนจํากลางบาง
ขวาง
2. ผู้ใช้ บริการทีมีระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้ บริการด้ านการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ของเรือนจํากลางบางขวาง

¹ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
² ทีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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บทนํา
ในช่วงปี พ.ศ.
แนวคิดในการปฏิรูประบบบริ หารราชการแผ่นดินได้ นาํ แนวคิด
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มากําหนดเป็ นแนวทาง ซึงประเทศไทยได้ มีพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 โดยมีหลักการกําหนดไว้ ดังนี
ต้ องเป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรั ฐ ความมีประสิทธิภาพ
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขันตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบหน่ วยงานทีไม่จาํ เป็ น กระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้ แ ก่ ส่วนท้ องถิน กระจายอํานาจการตัดสิน ใจ อํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชน
หลังจากนันได้ มีพัฒนาการด้ านเทคโนโลยีเป็ นประโยชน์ทางการบริหารและการจัดการ
ด้ านต่างๆ ทีรู้จักกันในนามยุ คดิจิทัลได้ ขยายตัวสู่ส่วนราชการต่างๆ จึงได้ นํากลไกทางดิจิทัลมา
พิ จ ารณาใช้ ในรูป แบบต่ าง ๆ เพื อช่ วยให้ การบริ หารจัดการภาครั ฐ สามารถจัด การบริ การกับ
ประชาชนได้ อย่างหลากหลายมากขึน
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ มีแนวคิดและพัฒนาการดังกล่าวมากําหนดเป็ น
แนวปฏิบัติแก่เรือนจําซึงเป็ นหน่วยงานราชการในสังกัด โดยเฉพาะการเยียมญาติของผู้ต้องขัง อัน
เป็ นภารกิจ ทีสําคั ญ อย่ างยิ ง เพื อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ต้อ งขังและญาติมีความใกล้ ชิดผู กพั น อัน เป็ น
เครืองยึดเหนียวระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ ซึงภารกิจดังกล่าวได้ สอดคล้ องกับนโยบายของทางกรม
ราชทัณ ฑ์ เกียวกับการปฏิบัติต่อผู้ ต้องขังอย่างมีมนุ ษยธรรม ตังอยู่บนพื นฐานการเห็นค่าความ
เป็ นมนุ ษย์ และด้ วยความพร้ อมของเทคโนโลยีทีช่ วยอํานวยความสะดวกจึงทําให้ ร ะบบ การ
เยียมญาติไปไกลกว่ าทีคิด นโยบายทีส่งถึงเรื อนจําและทัณฑสถานทุกแห่งทัวประเทศคือให้ นาํ
เครื องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้ อมจัดหาอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้ องซึ งมีอยู่แล้ วใน
เรือ นจํา มาติด ตั งระบบเพื อให้ บ ริก ารประชาชน เยี ยมญาติผ่า น LINE VISITOR หากระบบ
อินเทอร์เน็ตของเรือนจํามีความเร็วในการรับส่งข้ อมูลไม่เพียงพอ ก็ขอให้ ประสานหน่วยงานผู้
ให้ บ ริ ก ารเข้ า มาเพิ มความเร็ว ระบบดัง กล่ า วจะช่ ว ยอํา นวยความสะดวกให้ แ ก่น ัก โทษที มี
ภูมิลาํ เนาห่างไกลเช่น กรณี ผ้ ูต้องขังในจังหวัดภาคเหนือ อาจไปกระทําความผิดอาญาและถูก
คุมขังอยู่ในเรือนจํา ซึงตังอยู่ในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ การเดินทาง
ไปเยี ยมญาติแ ต่ล ะครั งต้ อ งใช้ เวลาเดิน ทางไป-กลับ หลายวัน หลายครอบครัว ต้ อ งหยุด งาน
ขาดรายได้ ส่ง ผลให้ ผู้ ต้ อ งขัง จํา นวนมากที ติด คุก ตลอดหลายปี ไม่เ คยมีญ าติม าเยี ยมเลย
กลายเป็ น ผู้ต้องขังญาติทงิ ความโดดเดียวจากการถูกทอดทิง ไร้ ค่า หมดหวัง เป็ นอุปสรรคต่อการแก้ ไข
ปรับเปลียนพฤตินิสยั เมือพ้ นโทษออกไปคนกลุ่มนีจึงกลายเป็ นกลุ่มเสียงทีจะกระทําความผิดซํา
ดัง นั นกรมราชทัณ ฑ์จึง ให้ ค วามสํา คัญ กับ การเยี ยมญาติเ ป็ น อัน ดับ ต้ น ๆ และ
พยายามอํา นวยความสะดวกให้ ก ารเยียมญาติทาํ ได้ ง่า ย ญาติได้ ประโยชน์ ผู้ ต้องขัง มีกาํ ลังใจ
อยากกลับ ตัวเพื อออกไปใช้ ชีวิ ตกับ ครอบครัว กรมราชทัณ ฑ์ก ป็ ระสบความสําเร็จ ในด้ า นลด
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จํา นวนผู้ ก ระทํา ผิด ซํา ขณะทีสังคมภายนอกได้ ค วามสงบสุข ปลอดภัยและเพื อให้ ส อดรั บ กับ
ระบบเยียมญาติผ่านระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื อศึ ก ษาระบบการขออนุ ญ าตเข้ า รั บ การเยี ยมญาติ กับความพึ งพอใจต่ อการ
ให้ บริการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้ บริการเรือนจํากลางบาง
ขวาง
2. เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานะการใช้ บริการแตกต่างกัน ในการเยียมญาติ
ทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้ บริการเรือนจํากลางบางขวาง จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพือศึกษาความพึงพอใจการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอพพลิเคชัน
ไลน์ของผู้ใช้ บริการเรือนจํากลางบางขวาง
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
การศึกษาเกียวกับความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของบุคคลทีมี
ต่อสิงใดสิงหนึบงสามารถเป็ นไปในทางทีดีหรือไม่ดี หรือในด้ านบวกและด้ านลบ ซึงจะเกิดขึนเมือสิง
นัน สามารถตอบสนองความต้ องการแก่บุ คคลนัน ดังนันการศึกษาต่อการให้ บริ การทางไกลผ่าน
จอภาพ และผ่ านแอปพลิเคชันไลน์ ของเรื อ นจํากลางบางขวางจึงเป็ นการศึ กษาวิจัย เกียวกับ .
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้ รับ การ บริการด้ วยมาตรฐานเดียวกัน(equitable service) 2.
ความต้ องการให้ บริการทีตรงตามกําหนดเวลา(timely service) 3. การให้ บริการทีเพี ยงพอและ
เหมาะสม(ample service) 4. ความสมํ าเสมอในการให้ บ ริ ก าร(continuous service) 5.
ความก้ าวหน้ าในการปรับปรุงการให้ บริการ(progressive service)ซึงรวบรวมไว้ ดังนี
แก้ ว ตา ผู้ พั ฒ นพงศ์ แ ละนิ ค ม เจี ย รจิ น ดา (
)ได้ วิ จั ย เรื องสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงานกับคุณภาพการให้ บริการขององค์การโดยการวิจัยนีเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธกี าร
วิ จัยเชิ งสํารวจ เครื องมื อ ทีใช้ ในการวิ จัยได้ แ ก่ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่ างเป็ นผู้ ป ฏิบั ติงานใน
ภาครั ฐ และเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 คนผลการวิ จั ย พบว่ า สมรรถนะของ
ผู้ป ฏิบั ติงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมือพิ จารณารายด้ า นพบว่าสมรรถนะตามตําแหน่ งงาน
สมรรถนะด้ านการจั ดการ และสมรรถนะหลั ก อยู่ ทีระดั บ สูงสําหรั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของ
องค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมือพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านการให้ บริการอย่างเสมอภาค
ด้ านการให้ บริ การทีตรงเวลา ด้ านการให้ บริการอย่างเพี ยงพอ ด้ านการให้ บริการอย่างต่อเนือง
และด้ านการให้ บริการอย่างก้ าวหน้ าอยู่ทีระดับสูงการทดสอบสมมติฐานพบว่าสมรรถนะของการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการให้ บริการขององค์การ
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ชมภูนุช หุ่ นนาค (2560)การวิจัยเรืองการบริการสาธารณะใหม่ เพื อรับ ใช้ พลเมือง
New Public Services for Serving Citizensแนวคิดการบริ การสาธารณะใหม่ มุ่งเน้ นให้ เจ้ าหน้ าที
ของรัฐฟั งมากกว่าสังการและรับใช้ หรือให้ บริการพลเมืองมากกว่ากํากับ หรือควบคุมรัฐต้ องสร้ าง
คุณภาพชีวิตทีดีให้ แก่ประชาชนไทยทุกคน และมุ่งทีผลประโยชน์สาธารณะเป็ นสําคัญ(Denhardt&
Denhardt;2007,p.3) ในขณะเดี ยวกัน ประชาชนต้ องก้ าวสู่ก ารเป็ นพลเมื อ งเป็ นผู้ ตื นรู้ เข้ าใจ
ปัญหาของตน ลุกขึนมาจัดการกับปัญหาของตนเอง มีส่วนร่วมคิดทํารับผลประโยชน์ และประเมิน
ตรวจสอบหนทางสู่การสร้ างการบริการสาธารณะใหม่เพือรับใช้ พลเมือง
ดร.ศัก ดิ เสกขุน ทด (
)เขีย นบทความเรื องรัฐ บาลดิจ ิท ัล ก้ า วสํา คัญ ของ
ประเทศไทย 4.0 ภาครั ฐไทยกับ การเข้ า สู่รั ฐ บาลดิ จิ ทัล รั ฐบาลดิ จิ ทัล (Digital Government)
หมายถึ งการออกแบบและปรั บ เปลี ยนรู ป แบบบริ ก ารของรั ฐ โดยอาศั ยข้ อมู ลดิ จิ ทัลเพื อสร้ าง
บ ริ ก ารของรั ฐ ใน รู ป แบ บ ให ม่ ผ่ านเท คโน โลยี Mobile Social Cloud Technology ใน ยุ ค
อินเทอร์เน็ต กล่าวโดยสรุปรัฐบาลดิจิทัลเป็ นการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญใน
การยกระดับการทํางานภาครั ฐให้ มีความทันสมัย เพื อสร้ างบริ การทีมีคุณค่าสู่ประชาชน ด้ วยการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบและพึงพาทุกภาคส่วนทังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน และปั จเจกบุคคลทีมีบทบาทในฐานะผู้ให้ และผู้ใช้ ข้อมูล รวมถึงร่ วมสรรค์สร้ างสาระที
จํา เป็ นและสํา คั ญ ต่ อ การให้ บริ ก ารของภาครั ฐ (Recommendation of the Council on Digital
Government Strategies OECD 2557 อ้ างถึงในสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2558)
ศุ ภ ศิ ล ป์ กุ ล จิ ต ต์ เจื อ วงศ์ ( 2556)บทความเรื องไลน์ รู ป แบบการสื อสารบนความ
สร้ างสรรค์ของสมาร์ทโฟน : ข้ อดีและข้ อจํากัดของแอปพลิเ คชัน LINE-Communicating format
on the creativity of Smartphone: Benefits and limits of applicationไล น์ เป็ น รู ป แ บ บ ข อ ง
โปรแกรมสนทนาบนสมาร์ทโฟนทีได้ พัฒนาขึนเพื อเป็ นช่องทางหนึงในการสือสาร ความแตกต่าง
อย่างสร้ างสรรค์ททาให้
ี ไลน์โดดเด่นคือ “รูปแบบของสติกเกอร์” รวมทังคุณลักษณะเฉพาะในด้ าน
ต่างๆ ได้ แก่การสนทนาด้ วยเสียงการสือสารแบบกลุ่มการสร้ างไทม์ไลน์ และการเล่นเกม เป็ นต้ น
ด้ วยคุ ณ ลั ก ษณะดั งกล่ าวนั นจึ งทํา ให้ ไลน์ ได้ รั บ ความนิ ยมเป็ นอย่ างมากทังกับ ผู้ ใช้ ทัวไป และ
เจ้ าของสินค้ าและบริการทีนํามาประยุกต์ใช้ เพื อเป็ นช่องทางในการเข้ าถึงผู้บริโภคไลน์มีลักษณะ
เฉพาะทีสร้ างความแตกต่ างอย่ างเด่ น ชั ดจากแอปพลิ เคชั น ตระกู ลสนทนาอืนๆ และเป็ นช่ อ ง
ทางการสือสารทีผู้บริโภคเลือกเป็ นสมาชิก
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจัยความพึงพอใจต่อการบริการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวาง ผู้วิจัยได้ นาํ แนวความคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องมากําหนด
เป็ นกรอบแนวความคิดทีใช้ ในการศึกษาดังนี
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ตัวแปรอิสระ
สถานะการใช้ บริการระบบการเยียมญาติทางไกล
ผ่านจอภาพผ่านแอพพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้ บริการ
เรือนจํากลางบางขวาง
1.เพศ
.อายุ
.ระดับการศึกษา
.อาชีพ
.ช่วงเวลาในการรับการบริการ
.รายได้ เฉลียต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการระบบการ
เยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านแอพพลิเคชัน
ไลน์ ของผู้ใช้ บริการเรือนจํากลางบางขวาง
1.ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้ รับการ
บริการด้ วยมาตรฐานเดียวกัน(equitable service)

2.ความต้ องการให้ บริการทีตรงตามกําหนดเวลา
(timely service)
3.การให้ บริการทีเพียงพอและเหมาะสม
(ample service)
4 .ความสมําเสมอในการให้ บริการ (continuous
service)
5.ความก้ าวหน้ าในการปรับปรุงการให้ บริการ
(progressive service)
Millet John D.(1954:13-15)

สมมติฐานของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ญาติผ้ ูต้องขังทีได้ รับการเยียมญาติผ่านจอภาพ และผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวาง จํานวน
คน
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จั ย เครื องมื อ ที ใช้ ในการศึ ก ษาครั งนี ใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลทีผู้ศึกษาสร้ างขึนโดยอ้ างอิงจากกรอบ
แนวคิ ด ซึ งได้ ม าจากการทบทวนวรรณกรรมทังแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที เกี ยวข้ องโดย
แบบสอบถามประกอบด้ วย ส่วน คือ
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงเวลาในการรับบริการ และรายได้ มีลักษณะเป็ นคําถามแบบ
เลือกตอบ(Check List) จํานวน ข้ อ
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับระบบการเยียมญาติผ่านจอภาพผ่าน และแอปพลิ เค
ชั น ไลน์ ทีส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของเรื อ นจํากลางบางขวาง โดยออกแบบสอบถามการ
ดําเนินงานด้ านสวัสดิการผู้ต้องขัง ดังนี
1. ด้ านความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้ รับการบริการด้ วยมาตรฐานเดียวกัน
2. ด้ านความต้ องการให้ บริการทีตรงตามกําหนดเวลา
3. ด้ านการให้ บริการทีเพียงพอ และเหมาะสม
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4. ด้ านความสมําเสมอในการให้ บริการ
5. ด้ านความก้ าวหน้ าในการปรับปรุงการบริการ
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูตอบสามารถแสดงความ
คิ ด เห็น ต่ อ ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ จํา กั ด ของระบบการเยี ยมญาติ ผ่ า นผ่ า นจอภาพ (Video
Conference Televisit) ผ่านแอปพลิเคชันไลน์( LINE)เรือนจํากลางบางขวาง ลักษณะคําถามใน
แบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อคําถาม 2 รูปแบบ คือ
. คําถามทีให้ เลือกตอบ โดยกําหนดข้ อคําตอบทีมีความแตกต่างกัน (Choices)
. คําถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้ เทคนิคการวัดระดับความ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพผ่านแอพพลิเคชัน
ไลน์ ของผู้ ใช้ บ ริ การเรื อนจํากลางบางขวางแบบ Likert Scale โดยเรี ยงข้ อความทีจะศึ ก ษาเป็ น
ข้ อความเชิงบวก (Positive Item) และสร้ างมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี
เห็นด้ วยมากทีสุด
4 คะแนน
เห็นด้ วยมาก
3 คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง
2 คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
1 คะแนน
การหาความกว้ างของอัตราภาคชัน = คะแนนสูงสุด - คะแนนตําสุด
จํานวนระดับ
=4–1
4
= 0.75
ค่าเฉลีย 1.00 -1.75 หมายถึง
มีความสามารถปฏิบัติได้ ในระดับน้ อยทีสุด
ค่าเฉลีย 1.76 -2.50 หมายถึง
มีความสามารถปฏิบัติได้ ในระดับน้ อย
ค่าเฉลีย 2.51 -3.25 หมายถึง
มีความสามารถปฏิบัติได้ ในระดับมาก
ค่าเฉลีย 3.26 -4.00 หมายถึง
มีความสามารถปฏิบัติได้ ในระดับมากทีสุด
สรุปผลการวิจยั
1.ข้ อมู ลทัวไปเกียวกับลั กษณะส่วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจง
ความถีหาจํานวนและหาค่ าร้ อยละได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้ ต่อเดือน อาชีพ และ
ช่วงเวลาในการรับบริการ ซึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี
ผลการวิจัยพบว่า การทีเข้ ามารับบริการเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีเป็ นเพศชาย
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีอายุ - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . มี
ระดับการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีรายได้ ต่อเดือนรายได้
, - ,
บาท ต่ อ เดื อ น จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . อาชี พ ธุร กิจ ส่วนตั ว
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จํานวน
จํานวน

คน คิดเป็ นร้ อยละ . และช่ วงเวลาในการรั บ บริ การ เวลา . - . น.
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
. ระดับความคิดเห็นของญาติผ้ ู ต้องขังทีใช้ บริ การระบบการเยียมญาติทางไกลผ่าน
จอภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จําแนกตาม
ด้ านความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการได้ รับการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระบบการจองการเยียมญาติสะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับ
มากทีสุด
ด้ านการให้ บริ การที(อย่าง)พอเพี ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด เมือพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่าผู้ต้องขังมีสทิ ธิในการเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เดือนต่อ ครังมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากทีสุด
ด้ านการให้ บริ การทีตรงต่ อเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด เมือพิ จารณาเป็ น
รายข้ อพบว่าญาติผ้ ูต้องขังได้ เข้ าเยียมผู้ต้องขังตามเวลาทีเจ้ าหน้ าทีแจ้ งไว้ อยู่ในระดับ มากทีสุด
ด้ านการให้ บริการอย่ างต่อเนืองในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ระบบสัญญาณ เครือข่าย มีความเสถียรในระหว่ างการสนทนาเยียมญาติอยู่ในระดับ มาก
ทีสุด
ด้ านความก้ าวหน้ าในการปรับปรุงการให้ บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า เจ้ าหน้ าทีให้ คาํ แนะนําทีชัดเจนเกียวกับการเยียมญาติผ่านแอปพลิ เค
ชันไลน์ทเป็
ี นประโยชน์กบั ญาติผ้ ูต้องขังอยู่ในระดับ มากทีสุด
อภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยปั จจัยส่วนบุคคล และความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพการให้ บริการทีมีผลต่อ
ความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของผู้ รับ บริ ก าร และการพั ฒ นางานบริ ก ารเยียมญาติ
ผู้ต้องขังของเรือนจํากลางบางขวาง มีการกําหนดสมมุติฐานดังนี
1. การเปรี ยบเทียบผู้ ใช้ บริ การทีมีเพศต่ างกัน มีความพึ งพอใจระบบการเยียมญาติ
ทางไกลผ่ านจอภาพ ผ่ านแอปพลิ เคชัน ไลน์ ของเรื อ นจํากลางบางขวางแตกต่ า งกัน พบว่ า การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ t-Test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดยตัวแปรอิสระ
(Independent Variables) พบว่ า ได้ ค่ า t เท่ า กั บ -4.806 และ Sig. เท่ า กั บ .010 แสดงว่ า
ผู้ใช้ บริ การทีมีเพศต่างกัน มีผลต่ อระดับความพึ งพอใจระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ
และผ่านแอปพลิ เคชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวาง
2. การเปรี ยบเทียบผู้ ใช้ บ ริ การทีมีอายุ ต่างกัน มี ความพึ งพอใจระบบการเยียมญาติ
ทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวางแตกต่างกันพบว่า การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิ ติ F-Test เปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี ยโดยตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) พบว่าได้ ค่า F เท่ากับ 1.516 และ Sig. เท่ากับ .220 แสดงว่า
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และผ่านแอปพลิ เคชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครังนี
การวิจัยการเยียมญาติทางไกลผ่ านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชัน ไลน์ ของเรือนจํา
กลางบางขวาง จากการวิเคราะห์เอกสารการวิจัยพบว่าญาติทมาเยี
ี ยมผู้ต้องขังผ่านระบบแอปพลิเค
ชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวาง โดยส่วนมากญาติทเข้
ี ามาเยียมผู้ต้องขังมีอายุไม่เกิน ปี ปี และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็ นส่วนมาก ซึงประชาชนทีมีอายุไม่มากสามารถมีธุรกิจเป็ น
ของตัวเอง โดยการค้ าขายผ่านระบบออนไลน์ ซึงสามารถเปรียบเทียบกับรายได้ ตังแต่ , , บาทต่อเดือน ซึงถือว่ามีรายได้ มาก อันเนืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปั จจุบัน โดย
จะเห็นความแตกต่างจากอดีตญาติของผู้ต้องขังประกอบเพียงอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้ างทัวไป
เป็ นส่วนมาก ซึ งทําให้ การติดต่ อเยียมญาติในอดีตมีความลําบาก และเสียค่าใช้ จ่ายเป็ นจํานวน
มากในการทีจะเข้ ามาเยียมผู้ต้องขัง
จากการวิ จัยเกียวกับ ระบบการเยียมญาติ ทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิ เค
ชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวาง ญาติผ้ ูต้องขังมีความพึงพอใจในการให้ บริการของเรือนจํากลาง
บางขวาง แต่มีข้อเสนอเพิมเติม ดังนี
1. ระยะเวลาในการสนทนาต่อครังควรเพิ มจากระยะเวลา 15 นาที เป็ น นาทีต่อ
ครังเหมาะสม
2. จากเดิมผู้ต้องขังมีสิทธิในการเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 2 เดือนต่อ 1 ครัง
ขอเพิมระยะเวลาในการเยียมเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 1 เดือนต่อ 1 ครัง
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