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บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1.เพือศึกษาระบบการขออนุญาตเข้ารับการเยียม

ญาติ กับความพึงพอใจต่อการให้บริการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ของผู้ใช้บริการเรือนจาํกลางบางขวาง 2.เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานะการใช้บริการ
แตกต่างกัน ในการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้บริการเรือนจาํ
กลาง บางขวาง จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3.เพือศึกษาความพึงพอใจการเยียมญาติทางไกล
ผ่านจอภาพ และผ่านแอพพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้บริการเรือนจาํกลางบางขวาง จาํนวน  คน 
เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทผู้ีศึกษาสร้างขึน โดยอ้างอิงจากกรอบแนวคิดซึงได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม
ทงัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทเีกยีวข้องโดยแบบสอบถามประกอบด้วย  ส่วน คือ  

ผลการวิจัยพบว่า ญาติผู้ต้องขังทีเข้ามารับบริการเยียมญาติผ่านจอภาพ และ ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ -  ปี จบการศึกษาระดับการศึกษา ปวช./
ปวส./อนุปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนรายได้ 1 , - ,  บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพ
ธุรกจิส่วนตัว และเข้ามารับบริการช่วงเวลา . - .  น.  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 
1. ผู้ใช้บริการทีมีเพศ อายุ และช่วงเวลาในการรับบริการต่างกันมีผลต่อระดับความ

พึงพอใจระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจาํกลางบาง
ขวาง 

2. ผู้ใช้บริการทมีีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ของเรือนจาํกลางบางขวาง

¹ นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
 ² ทปีรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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บทนาํ 
ในช่วงปี พ.ศ.  แนวคิดในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินได้นาํแนวคิด 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) มากาํหนดเป็นแนวทาง ซึงประเทศไทยได้มีพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองทดีี พ.ศ. 2546 โดยมีหลักการกาํหนดไว้ดังนี
ต้องเป็นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขันตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบหน่วยงานทีไม่จาํเป็น กระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ส่วนท้องถิน กระจายอาํนาจการตัดสินใจ อาํนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

หลังจากนันได้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ทางการบริหารและการจัดการ
ด้านต่างๆ ทีรู้จักกันในนามยุคดิจิทัลได้ขยายตัวสู่ส่วนราชการต่างๆ จึงได้นํากลไกทางดิจิทัลมา
พิจารณาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เพือช่วยให้การบริหารจัดการภาครัฐ สามารถจัดการบริการกับ
ประชาชนได้อย่างหลากหลายมากขึน  

 กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีแนวคิดและพัฒนาการดังกล่าวมากาํหนดเป็น
แนวปฏบัิติแก่เรือนจาํซึงเป็นหน่วยงานราชการในสงักดั โดยเฉพาะการเยียมญาติของผู้ต้องขัง อัน
เป็นภารกิจทีสาํคัญอย่างยิง เพือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและญาติมีความใกล้ชิดผูกพันอันเป็น
เครืองยึดเหนียวระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ ซึงภารกิจดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของทางกรม
ราชทัณฑ์ เกียวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม ตังอยู่บนพืนฐานการเหน็ค่าความ
เป็นมนุษย์ และด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีทีช่วยอาํนวยความสะดวกจึงทาํให้ระบบ การ
เยียมญาติไปไกลกว่าทีคิด นโยบายทีส่งถึงเรือนจาํและทัณฑสถานทุกแห่งทัวประเทศคือให้นาํ
เครืองคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทเีกียวข้องซึงมีอยู่แล้วใน
เรือนจํามาติดตังระบบเพือให้บริการประชาชน  เยียมญาติผ่าน LINE VISITOR หากระบบ
อินเทอร์เนต็ของเรือนจาํมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เพียงพอ  กข็อให้ประสานหน่วยงานผู้
ให้บริการเข้ามาเพิมความเร ็ว ระบบดังกล่าวจะช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่นักโทษทีมี
ภูมิลาํเนาห่างไกลเช่น กรณีผู้ต้องขังในจังหวัดภาคเหนือ อาจไปกระทาํความผิดอาญาและถูก
คุมขังอยู่ในเรือนจาํ ซึงตังอยู่ในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ การเดินทาง
ไปเยียมญาติแต่ละครังต้องใช้เวลาเดินทางไป-กลับหลายวัน หลายครอบครัวต้องหยุดงาน 
ขาดรายได้ ส่งผลให้ผู้ต้องขังจํานวนมากทีติดคุกตลอดหลายปีไม่เคยมีญาติมาเยียมเลย
กลายเป็นผู้ต้องขังญาติทงิ ความโดดเดียวจากการถูกทอดทิง ไร้ค่า หมดหวัง เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปรับเปลียนพฤตินิสยั เมือพ้นโทษออกไปคนกลุ่มนีจึงกลายเป็นกลุ่มเสยีงทจีะกระทาํความผิดซาํ  

ดังนันกรมราชทัณฑ์จึงให้ความสําคัญกับการเยียมญาติเป็นอันดับต้น  ๆ และ
พยายามอาํนวยความสะดวกให้การเยียมญาติทาํได้ง่าย ญาติได้ประโยชน์ ผู้ต้องขังมีกาํลังใจ
อยากกลับตัวเพือออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัว กรมราชทัณฑ์กป็ระสบความสาํเร็จในด้านลด
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จาํนวนผู้กระทาํผิดซาํ ขณะทีสังคมภายนอกได้ความสงบสุขปลอดภัยและเพือให้สอดรับกับ
ระบบเยียมญาติผ่านระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือศึกษาระบบการขออนุญาตเข้ารับการเยียมญาติ กับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้บริการเรือนจาํกลางบาง
ขวาง 

2. เพือเปรียบเทยีบความพึงพอใจของสถานะการใช้บริการแตกต่างกัน ในการเยียมญาติ
ทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้บริการเรือนจาํกลางบางขวาง จาํแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพือศึกษาความพึงพอใจการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอพพลิเคชัน
ไลน์ของผู้ใช้บริการเรือนจาํกลางบางขวาง 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
การศึกษาเกียวกับความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติของบุคคลทมีี

ต่อสิงใดสิงหนึบงสามารถเป็นไปในทางทดีีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและด้านลบ ซึงจะเกิดขึนเมือสงิ
นัน สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนัน ดังนันการศึกษาต่อการให้บริการทางไกลผ่าน
จอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวางจึงเป็นการศึกษาวิจัยเกียวกับ .
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับการบริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน(equitable service) 2.
ความต้องการให้บริการทีตรงตามกาํหนดเวลา(timely service) 3. การให้บริการทเีพียงพอและ
เหมาะสม(ample service) 4. ความสมําเสมอในการให้บ ริการ( continuous service) 5.
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงการให้บริการ(progressive service)ซึงรวบรวมไว้ดังนี 

แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์และนิคม เจียรจินดา  ( )ได้วิจัยเรืองสมรรถนะของ
ผู้ปฏบัิติงานกบัคุณภาพการให้บริการขององค์การโดยการวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธกีาร
วิจัยเชิงสาํรวจ เครืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
ภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร  จํานวน  400 คนผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมือพิจารณารายด้านพบว่าสมรรถนะตามตําแหน่งงาน 
สมรรถนะด้านการจัดการ และสมรรถนะหลักอยู่ทีระดับสูงสาํหรับคุณภาพการให้บริการของ
องค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
ด้านการให้บริการทีตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือง 
และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าอยู่ทีระดับสูงการทดสอบสมมติฐานพบว่าสมรรถนะของการ
ปฏบัิติงานมีความสัมพันธท์างบวกกบัคุณภาพการให้บริการขององค์การ 
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ชมภูนุช หุ่นนาค (2560)การวิจัยเรืองการบริการสาธารณะใหม่เพือรับใช้พลเมือง
New Public Services for Serving Citizensแนวคิดการบริการสาธารณะใหม่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที
ของรัฐฟังมากกว่าสงัการและรับใช้หรือให้บริการพลเมืองมากกว่ากาํกับหรือควบคุมรัฐต้องสร้าง
คุณภาพชีวิตทดีใีห้แก่ประชาชนไทยทุกคน และมุ่งทผีลประโยชน์สาธารณะเป็นสาํคัญ(Denhardt& 

Denhardt;2007,p.3) ในขณะเดียวกันประชาชนต้องก้าวสู่การเป็นพลเมืองเป็นผู้ตืนรู้ เข้าใจ
ปัญหาของตน ลุกขนึมาจัดการกบัปัญหาของตนเอง มีส่วนร่วมคิดทาํรับผลประโยชน์ และประเมิน
ตรวจสอบหนทางสู่การสร้างการบริการสาธารณะใหม่เพือรับใช้พลเมือง 

ดร.ศักดิ เสกขุนทด ( )เขียนบทความเรืองรัฐบาลดิจิท ัลก้าวสําคัญของ
ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐไทยกับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล(Digital Government) 
หมายถึงการออกแบบและปรับเปลียนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพือสร้าง
บ ริก ารของรัฐใน รูปแบบให ม่ ผ่ าน เทคโน โล ยี  Mobile Social Cloud Technology ใน ยุค
อินเทอร์เน็ต กล่าวโดยสรุปรัฐบาลดิจิทัลเป็นการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์สาํคัญใน
การยกระดับการทาํงานภาครัฐให้มีความทนัสมัย เพือสร้างบริการทีมีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการ
ทาํงานอย่างเป็นระบบและพึงพาทุกภาคส่วนทงัหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน และปัจเจกบุคคลทมีีบทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงร่วมสรรค์สร้างสาระที
จําเป็นและสําคัญ ต่อการให้บริการของภาครัฐ (Recommendation of the Council on Digital 

Government Strategies OECD 2557 อ้างถึงในสาํนักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ 2558) 
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์(2556)บทความเรืองไลน์รูปแบบการสือสารบนความ

สร้างสรรค์ของสมาร์ทโฟน : ข้อดีและข้อจาํกัดของแอปพลิเคชัน LINE-Communicating format 

on the creativity of Smartphone: Benefits and limits of applicationไล น์ เป็ น รู ป แบ บ ขอ ง
โปรแกรมสนทนาบนสมาร์ทโฟนทไีด้พัฒนาขึนเพือเป็นช่องทางหนึงในการสือสาร ความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ททีาให้ไลน์โดดเด่นคือ “รูปแบบของสติกเกอร์” รวมทงัคุณลักษณะเฉพาะในด้าน
ต่างๆ ได้แก่การสนทนาด้วยเสียงการสอืสารแบบกลุ่มการสร้างไทม์ไลน์ และการเล่นเกม เป็นต้น 
ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนันจึงทาํให้ไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทังกับผู้ใช้ทัวไป และ
เจ้าของสินค้าและบริการทีนาํมาประยุกต์ใช้เพือเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคไลน์มีลักษณะ
เฉพาะทีสร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากแอปพลิเคชันตระกูลสนทนาอืนๆ และเป็นช่อง
ทางการสอืสารทผู้ีบริโภคเลือกเป็นสมาชิก  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ในการวิจัยความพึงพอใจต่อการบริการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ของเรือนจาํกลางบางขวาง ผู้วิจัยได้นาํแนวความคิดและทฤษฎีทเีกยีวข้องมากาํหนด
เป็นกรอบแนวความคิดทใีช้ในการศึกษาดังนี 
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 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ญาติผู้ต้องขังทไีด้รับการเยียมญาติผ่านจอภาพ และผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจาํกลางบางขวาง จาํนวน  คน  

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนีใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลทีผู้ศึกษาสร้างขึนโดยอ้างอิงจากกรอบ
แนวคิด ซึงได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมทังแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องโดย
แบบสอบถามประกอบด้วย  ส่วน คือ  

ส่วนท ี  แบบสอบถามเกียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงเวลาในการรับบริการ และรายได้ มีลักษณะเป็นคาํถามแบบ
เลือกตอบ(Check List) จาํนวน  ข้อ 

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับระบบการเยียมญาติผ่านจอภาพผ่าน และแอปพลิ เค
ชันไลน์ทีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของเรือนจํากลางบางขวาง โดยออกแบบสอบถามการ
ดาํเนินงานด้านสวัสดิการผู้ต้องขัง ดังนี 

1. ด้านความเสมอภาคเทา่เทยีมกนัในการได้รับการบริการด้วยมาตรฐานเดียวกนั
2. ด้านความต้องการให้บริการทตีรงตามกาํหนดเวลา
3. ด้านการให้บริการทเีพียงพอ และเหมาะสม

สถานะการใช้บริการระบบการเยียมญาติทางไกล
ผ่านจอภาพผ่านแอพพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้บริการ
เรือนจาํกลางบางขวาง 
1.เพศ
.อายุ
.ระดับการศึกษา
.อาชีพ
.ช่วงเวลาในการรับการบริการ
.รายได้เฉลียต่อเดือน

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบการ
เยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านแอพพลิเคชัน
ไลน์  ของผู้ใช้บริการเรือนจาํกลางบางขวาง 
1.ความเสมอภาคเทา่เทยีมกันในการได้รับการ
บริการด้วยมาตรฐานเดียวกนั(equitable service)
2.ความต้องการให้บริการทตีรงตามกาํหนดเวลา

(timely service)
3.การให้บริการทเีพียงพอและเหมาะสม

(ample service)
4 .ความสมาํเสมอในการให้บริการ (continuous 

    service) 
5.ความก้าวหน้าในการปรับปรุงการให้บริการ

(progressive service)

Millet John D.(1954:13-15) 
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4. ด้านความสมาํเสมอในการให้บริการ
5. ด้านความก้าวหน้าในการปรับปรุงการบริการ
ส่วนที  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถแสดงความ

คิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดของระบบการเยียมญาติผ่านผ่านจอภาพ (Video 

Conference Televisit) ผ่านแอปพลิเคชันไลน์(LINE)เรือนจาํกลางบางขวาง ลักษณะคาํถามใน
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาํถาม 2 รูปแบบ คือ 

. คาํถามทใีห้เลือกตอบ โดยกาํหนดข้อคาํตอบทมีีความแตกต่างกนั (Choices)

. คาํถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้เทคนิคการวัดระดับความ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพผ่านแอพพลิเคชัน
ไลน์ ของผู้ใช้บริการเรือนจํากลางบางขวางแบบ Likert Scale โดยเรียงข้อความทีจะศึกษาเป็น
ข้อความเชิงบวก (Positive Item) และสร้างมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี 

เหน็ด้วยมากทสีดุ 4 คะแนน 

เหน็ด้วยมาก 3 คะแนน 

เหน็ด้วยปานกลาง 2  คะแนน 

เหน็ด้วยน้อย 1  คะแนน 

การหาความกว้างของอตัราภาคชัน = คะแนนสงูสดุ - คะแนนตาํสดุ 

 จาํนวนระดับ 
 = 4 – 1 

  4 

 = 0.75 

ค่าเฉลีย 1.00 -1.75 หมายถึง มีความสามารถปฏบัิติได้ในระดับน้อยทสีดุ 
ค่าเฉลีย 1.76 -2.50 หมายถึง มีความสามารถปฏบัิติได้ในระดับน้อย 

ค่าเฉลีย 2.51 -3.25 หมายถึง มีความสามารถปฏบัิติได้ในระดับมาก 

ค่าเฉลีย 3.26 -4.00 หมายถึง มีความสามารถปฏบัิติได้ในระดับมากทสีดุ 

สรุปผลการวิจยั 

1.ข้อมูลทัวไปเกียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจง
ความถีหาจํานวนและหาค่าร้อยละได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
ช่วงเวลาในการรับบริการ ซึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอยีด ดังนี 

ผลการวิจัยพบว่า การทเีข้ามารับบริการเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีเป็นเพศชาย 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี
ระดับการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีรายได้ต่อเดือนรายได้

, - ,  บาท ต่อเดือน จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
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จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และช่วงเวลาในการรับบริการ เวลา . - .  น. 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

. ระดับความคิดเหน็ของญาติผู้ต้องขังทีใช้บริการระบบการเยียมญาติทางไกลผ่าน
จอภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จาํแนกตาม 

ด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการได้รับการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากทสีุด เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระบบการจองการเยียมญาติสะดวก รวดเรว็ อยู่ในระดับ 
มากทสีดุ  

ด้านการให้บริการท(ีอย่าง)พอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทสีุด เมือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าผู้ต้องขังมีสทิธใินการเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์  เดือนต่อ  ครังมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากทสีดุ  

ด้านการให้บริการทีตรงต่อเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด เมือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าญาติผู้ต้องขังได้เข้าเยียมผู้ต้องขังตามเวลาทเีจ้าหน้าทแีจ้งไว้ อยู่ในระดับ มากทสีดุ  

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนืองในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ระบบสัญญาณ เครือข่าย มีความเสถียรในระหว่างการสนทนาเยียมญาติอยู่ในระดับ มาก
ทสีดุ  

ด้านความก้าวหน้าในการปรับปรุงการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทสีุด เมือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าทใีห้คาํแนะนาํทชัีดเจนเกียวกับการเยียมญาติผ่านแอปพลิ เค
ชันไลน์ทเีป็นประโยชน์กบัญาติผู้ต้องขังอยู่ในระดับ มากทสีดุ  

อภิปรายผลการวิจยั 

การวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล และความคิดเหน็เกียวกับคุณภาพการให้บริการทมีีผลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ และการพัฒนางานบริการเยียมญาติ
ผู้ต้องขังของเรือนจาํกลางบางขวาง มีการกาํหนดสมมุติฐานดังนี 

1. การเปรียบเทียบผู้ใช้บริการทีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจระบบการเยียมญาติ
ทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจํากลางบางขวางแตกต่างกันพบว่า การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-Test เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดยตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) พบว่าได้ค่า t เท่ากับ  -4.806 และ Sig. เท่ากับ  .010 แสดงว่า
ผู้ใช้บริการทีมีเพศต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 
และผ่านแอปพลิ เคชันไลน์ของเรือนจาํกลางบางขวาง 

2. การเปรียบเทียบผู้ใช้บริการทีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจระบบการเยียมญาติ
ทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจาํกลางบางขวางแตกต่างกันพบว่า การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-Test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดยตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) พบว่าได้ค่า F เท่ากับ 1.516 และ Sig. เท่ากับ .220 แสดงว่า
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และผ่านแอปพลิ เคชันไลน์ของเรือนจาํกลางบางขวาง 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครงัน ี

การวิจัยการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเรือนจํา
กลางบางขวาง จากการวิเคราะห์เอกสารการวิจัยพบว่าญาติทมีาเยียมผู้ต้องขังผ่านระบบแอปพลิเค
ชันไลน์ของเรือนจาํกลางบางขวาง โดยส่วนมากญาติทเีข้ามาเยียมผู้ต้องขังมีอายุไม่เกิน  ปี-  
ปี และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนมาก ซึงประชาชนทีมีอายุไม่มากสามารถมีธุรกิจเป็น
ของตัวเอง โดยการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ ซึงสามารถเปรียบเทยีบกับรายได้ตังแต่ , -

,  บาทต่อเดือน ซึงถือว่ามีรายได้มาก อันเนืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน โดย
จะเหน็ความแตกต่างจากอดีตญาติของผู้ต้องขังประกอบเพียงอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทวัไป
เป็นส่วนมาก ซึงทาํให้การติดต่อเยียมญาติในอดีตมีความลาํบาก และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวน
มากในการทจีะเข้ามาเยียมผู้ต้องขัง  

จากการวิจัยเกียวกับระบบการเยียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิ เค
ชันไลน์ของเรือนจาํกลางบางขวาง ญาติผู้ต้องขังมีความพึงพอใจในการให้บริการของเรือนจาํกลาง
บางขวาง แต่มีข้อเสนอเพิมเติม ดังนี 

1. ระยะเวลาในการสนทนาต่อครังควรเพิมจากระยะเวลา 15 นาที เป็น  นาทีต่อ
ครังเหมาะสม 

2. จากเดิมผู้ต้องขังมีสิทธิในการเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 2 เดือนต่อ 1 ครัง
ขอเพิมระยะเวลาในการเยียมเยียมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 1 เดือนต่อ 1 ครัง 
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