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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ของกรมราชทณัฑ์ในเรือนจ�าความม่ันคงสงูสดุ	และแนวทางการจัดการทรพัยากรมนุษย์ในเรือนจ�าความมัน่คง

สงูสดุ	คดัเลอืกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง		ผู้ให้ข้อมูล	แบ่งเป็น	2	กลุม่	ประกอบด้วย	กลุม่ผู้บรหิาร	จ�านวน	6	คน	

และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	25	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	31	คน	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด								

ผู้บริหารเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดต้องบริหารงานภายใต้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 โดยมีคณะ

กรรมการบรหิารงานบคุคล	ในการวางแผนทรพัยากรมนุษย์	แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถสะท้อนให้เห็น

ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างภารกิจต่าง	ๆ 	ในเรอืนจ�า	กับบคุลากร	การสรรหาและการจัดวางคน	ถึงแม้การด�าเนิน

งานจะเป็นไปตามระบบราชการ	แต่ยงัขาดการก�าหนดคณุสมบตัผู้ิปฏิบตังิานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	ซึง่

ต้องมีทกัษะเฉพาะด้านการควบคมุผู้ต้องขงัในเรือนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	ความซือ่สตัย์	และไม่มปีระวตักิระท�า

ผิดวนัิย	ด้านการประเมนิผลการปฏิบตังิานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	มกีารประเมนิเช่นเดยีวกันกับเรือนจ�า

ทั่วไปของกรมราชทัณฑ์	แต่พบว่าลักษณะการปฏิบัติงานนั้นมีความแตกต่างกัน		จึงท�าให้ไม่สามารถสะท้อน

ถึงผลการปฏิบติังานทีแ่ท้จรงิของบุคลากรในเรือนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	ส�าหรบัสวสัดกิารของเจ้าหน้าทีพ่บว่า	

แนวทางการจัดสวสัดกิารขึน้อยูกั่บผู้บญัชาการเรอืนจ�า	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นสวสัดกิารทีเ่ก่ียวข้องกับการช่วยเหลอื

ด้านความเป็นอยู่	 และสนับสนุนการปฏิบัติงานในเรือนจ�า	 ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายประจ�าวันของเจ้าหน้าที	่			

ได้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัตงิาน	 พบว่าเจ้าหน้าทีส่่วนหน่ึงเคยถูกคกุคามจากกลุม่ผู้ต้องขงัที่ม	ี						

อิทธิพลหรือเสียผลประโยชน์	โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด	การพ้นจากต�าแหน่ง

การเกษียณอายุราชการของข้าราชการราชทัณฑ์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดนั้นมีการเตรียมตัวน้อย	ส่งผล

ต่อความกังวลด้านเศรษฐกิจการเงินภายหลังเกษียณอายุราชการ	การยอมรับทางสังคม	และภาวะสุขภาพ	

*	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

**	อาจารย์ที่ปรึกษา
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	 ส�าหรับแนวทางการจัดการทรพัยากรมนุษย์ในเรือนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	กรมราชทณัฑ์	และเรอืนจ�า

ความมั่นคงสูงสุด	 ต้องก�าหนดนโยบายและมาตรการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	 รวมไปถึงการสรรหา	 และการจัดวางบุคลากร	 	 โดยมีคุณสมบัติมีทักษะ

สอดคล้องกับลักษณะงานในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 นอกจากกรมราชทัณฑ์จะต้องตระหนักถึงการจัดท�า

แผนการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุราชการแล้ว	 ต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบของ

ข้าราชการที่มีประสบการณ์	เพื่อสามารถถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รุ่นต่อไป	เนื่องจากการปฏิบัติงานใน

เรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์	ในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งต้องพัฒนา

บุคลากรในด้านคุณธรรม	จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	อย่างสม�่าเสมอ

ค�าส�าคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์,  กรมราชทัณฑ์,  เรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด
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Abstract

 The purposes of this qualitative research were 1) to study human resource 

management of the Department of Corrections in the maximum security prison and 2) to 

study the ways of handling human resource in the maximum security prison.  In this research, 

the purposive sampling method was done  by using the in-depth interview.  The key informants 

consisted of 6 executives and 25 operational staff.  Data collected were for content analysis.

 The results of the research showed that regarding the management of human 

resources in the Department of Corrections, the executives of the maximum security  prison 

have to work under the limitation of staff with the personnel committee to plan human 

resource management; however this did not reflect the relations between various assignments 

in the prison and staff, recruitment and job placement. Though the operations followed the 

official procedures, there was a lack of specified qualifications for operational staff for the  

maximum security prison which required particular skills for  prisoner controlling, honesty 

and clean record for discipline offense.  The performance appraisal in the maximum security 

prison was also done like other general prisons of the Department  of Corrections, but the 

performance characteristics are different so it cannot reflect the actual  operational 

performance of each staff member.  As  for the staff welfare, it is found that it depends on 

the  prison commander’s policies toward reducing the daily expenses in staff livelihood 

and supporting the operation in prison. For  the safety of operational staff, it is found that 

some are threatened by groups of influential prisoners and benefit-losing people in drug 

suppression.  Concerning retirement, some staff members are worried about their financial 

difficulties, social acceptance and health problems after retirement

 For the management of human resources in the super maximum security prison, 

the Department of Corrections has to set out the policies and the measures for human 

resources to deal with manpower, recruitment, positions and specific qualifications in order 

to meet the requirements of performance.  The Department of Corrections has to look  into 

and  provide decent retirement plan ensuring that the retirees transfer their knowledge and 

experiences to the next generation of  correctional officers because the operations in the 

super maximum security prison need specific skills and experiences together with the     

constant development of moral and ethics.

Keywords: Human resource management, Department of Corrections, Super maximum security prison
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◆ ปรีชา สร้อยสน  เอกพร รักความสุข 

บทน�ำ

	 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์การทั้งในภาครัฐ	 และเอกชน	 รวมทั้งเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่จะสามารถเอ้ือประโยชน์น�าองค์การให้ประสบความส�าเร็จได้	 เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ความ

สามารถ	สติปัญญา	สามารถพฒันาศักยภาพได้อย่างไม่มข้ีอจ�ากดั	และยงัไม่มเีครือ่งมอืหรอืเทคโนโลยี

ใดทีส่ามารถมาทดแทนมนษุย์ได้อย่างแท้จรงิ	(ศักดิพนัธ์	ตันวิมลรตัน์,	2557)	มนษุย์จึงเป็นความคาดหวัง

ขององค์การ	ในการใช้ทักษะ	ความสามารถ	ความจงรักภักดีต่อองค์การที่จะทุ่มเทเวลาและศักยภาพ	

ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์	 เช่นเดียวกันมนุษย์ก็คาดหวังจากองค์การว่าจะได้รับการสนับสนุนใน

เรือ่งค่าตอบแทนความมัน่คงของงาน	ผลประโยชน์	โอกาสในการท�างาน	สถานภาพ	และความก้าวหน้า

ในอาชีพ	หรอืในสายงาน	เพราะฉะนัน้มนษุย์จึงเป็นปัจจัยหน่ึงในความส�าเรจ็หรอืล้มเหลวขององค์การ	

เช่นเดียวกับกรมราชทัณฑ์	เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	และบุคลากรในต�าแหน่งต่าง	ๆ	เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่

ส�าคัญที่จะน�าพากรมราชทัณฑ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์	แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพ

เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และเทคโนโลยี	 จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การ	 โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรผู้ต้องขัง		และรูปแบบการกระท�าความผิดของผู้ต้องขัง	จากผู้เสพ

ยาเสพติด	เป็นพ่อค้ายาเสพติด	และพัฒนาสู่ผู้ร้ายรายส�าคัญ	(นัทธี	จิตสว่าง,	2559)	ซึ่งรัฐบาล	และ

กรมราชทณัฑ์ได้พยายามปรบักระบวนการบรหิารองค์การ	กระบวนการควบคุมผู้ต้องขงั	ให้ทนัต่อสภาพ

การเปลีย่นแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ง	ถงึอย่างไรก็ตาม	ยังคงปรากฏการกระท�าความผิดของผู้ต้องขงั

ในเรือนจ�าอย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้ผู้บริหารเรือนจ�า	 และเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์	 ต้องเผชิญกับความ						

ท้าทายในการปฏิบัติงาน	 ในการควบคุมผู้ต้องขัง	 ที่เป็นเครือข่ายอิทธิพล	 อาศัยความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีในการกระท�าความผิด	หรือเรียกว่า	กลุ่มผู้ต้องขัง	บิ๊กเนม	(Big	Name)	รัฐบาลจึงด�าเนิน

การจัดการปัญหาด้านการควบคุมผู้ต้องขงัทีม่ลีกัษณะดังกล่าว	โดยใช้เรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	(Super	

Maximum	Security	Prison)	ในการควบคุม	ซึ่งจัดว่าเป็นเรือนจ�าที่มีความมั่นคง	แข็งแรงทั้งอาคาร

สถานที่	 และระบบการควบคุม	 มีการออกแบบให้ผู้ต้องขังแต่ละรายอยู่ในโซนต่าง	 ๆ	 หรือแดนย่อย		

ไม่อาจติดต่อหรอืพบปะกันได้	 รวมทัง้ใช้เทคโนโลยช่ีวยในการควบคุมเพือ่ตัดการสมัพนัธ์ระหว่างผู้ต้องขงั	

กับเจ้าหน้าที่	 ท�าให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปคลุกคลีกับผู้ต้องขัง	 ซ่ึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�าความ

มัน่คงสงูสดุจะต้องมคีวามอดทนต่อการย่ัวยุต่างๆ	ของผู้ต้องขงัเพือ่ผลประโยชน์	ในระหว่างถกูควบคุม

ในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	(Riveland,	1999)	แต่แล้วกรมราชทณัฑ์กต้็องเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหา

การกระท�าความผิดของบคุลากร	ดังปรากฏตามสือ่ต่าง	ๆ 	เช่นมกีารสัง่การจากเรอืนจ�าเพือ่สัง่ยาเสพติด

จากนักโทษในเรือนจ�า	กรมราชทัณฑ์จับกุม	และไล่ออกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจ�ากลางเขาบิน	น�ายา

ไอซ์เข้าไปในเรือนจ�า	กรมราชทัณฑ์สั่งไล่ออก	14	ผู้คุม	ร่วมขบวนการค้ายานรก	(ไทยรัฐออนไลน์,	24	

กันยายน	2557,	คมชัดลึก,	2	กันยายน	2557)	ถึงแม้กรมราชทัณฑ์จะพยายามน�าระบบการควบคุม

ที่ดีที่สุดมาควบคุมผู้ต้องขังแล้วก็ตาม	 แต่ท้ายที่สุดมนุษย์ก็คือผู้ควบคุมระบบดังกล่าว	 ปรากฏการณ	์		
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ดังกล่าวล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	 ตลอดจนการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ของกรมราชทัณฑ์	

	 การจัดการทรพัยากรมนษุย์มคีวามส�าคัญต้ังแต่การได้มาของเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์	การดูแลรกัษา	

ตลอดจนถงึการพ้นจากงาน	โดยประกอบด้วย	นโยบายการจดัการทรพัยากรมนษุย์	การสรรหาเลอืกสรร	

และการจัดวางคน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	สวัสดิการ	ความปลอดภัย	สุขภาพอนามัย	และการ

พ้นจากต�าแหน่ง		(ทพิาวดี		เมฆสวรรค์,	2556,	Stephen	&	Mary,	2002)	ซ่ึงการจัดการทรพัยากรมนษุย์

ที่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นกลไกที่ส�าคัญให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์	 และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่

ราชการ	(จ�านงค์	อดิวัฒน	และสิทธิ์สาคร	ธระที,	2556)	จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยตระหนักเห็น

ความส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเริ่มต้ังแต่การได้มาของทรัพยากรมนุษย์	 การสรรหาข้าราชการ

ราชทัณฑ์	 การจัดวางคน	 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 สวัสดิการและความปลอดภัย	 สุขภาพ

อนามัย	และการพ้นจากต�าแหน่ง		ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ

กรมราชทณัฑ์	ในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวจะน�าไปสูแ่นวทางการจัดการทรพัยากร

มนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด

	 2.		เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�าความมั่นคง

สูงสุด	

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

	 การศึกษาครัง้นีผู้้วจิยัมุง่ทีจ่ะศึกษาการจัดการทรพัยากรมนษุย์ในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุเพือ่

ทีจ่ะอธบิายการจัดการทรพัยากรมนษุย์ของกรมราชทณัฑ์ในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	และหาแนวทาง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เฉพาะต่อเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	(Longest,	Rakich,	&	Darr,	2000,	Ulrich,	1997)	แนวทางการบริหารและพัฒนา

งานราชทัณฑ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	พลเอกไพบูลย์	คุ้มฉายา	และอธิบดีกรมราชทัณฑ์	

นายวทิยา	สรุยิะวงค์	ทีใ่ห้ไว้ในการประชุมผู้บรหิารงานราชทณัฑ์ท่ัวประเทศในวนัที	่26	กนัยายน	2557	

ณ	ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น	3	และเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	(Daniel,	2006,	Riveland,	1999)	

ซึ่งผู้วิจัยได้น�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ดังนี้
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แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์

ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวจัิยเรือ่งการจัดการทรพัยากรมนษุย์ของกรมราชทณัฑ์ในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	เป็นการ

วจัิยเชิงคุณภาพ	โดยใช้กระบวนการ	การสมัภาษณ์เชิงลกึ	(In-depth	interview)	ในการศึกษาหาข้อมลู

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 และแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล	และการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 ผู้ให้ข้อมลูส�าคัญ	คัดเลอืกผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	ผู้ให้ข้อมลู	ประกอบ

ด้วย	2	กลุม่	ดังนี	้1.	กลุม่ผู้บรหิาร	ประกอบด้วย	1.	อธบิดีกรมราชทณัฑ์	1	คน		2.	ผู้บญัชาการเรอืนจ�า	

เรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	ที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจัย	จ�านวน	5	แห่ง	ได้แก่	เรือนจ�ากลางเขาบิน	

1	คน	เรือนจ�ากลางระยอง	1	คน	เรือนจ�ากลางพิษณุโลก	1	คน	เรือนจ�ากลางคลองไผ่	1	คน	และ

เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	1	คน	รวมเป็น	6	คน		2.	กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย	1.	เจ้าหน้าที่

นโยบายกรม

ราชทัณฑ์

การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย

และสุขภาพ

อนามัย

การพ้นจาก

ต�าแหน่ง

การสรรหา

เลือกสรรและ

การจัดวางคน

การประเมินผล

การปฏิบัติงานและ

สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่

ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด
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ผู้ปฏิบติังานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	จ�านวน	5	เรอืนจ�า	เรอืนจ�าละ	5	คน	ซ่ึงประกอบด้วย	ต�าแหน่ง

ต่าง	ๆ 	ดังนี	้ผู้อ�านวยการส่วนควบคุม	เรอืนจ�าละ	1	คน	หวัหน้าฝ่ายปกครองและรกัษาการณ์	เรอืนจ�าละ	

1	คน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแดนความมั่นคงสูงสุด	เรือนจ�าละ	3	คน	รวมเป็น	25	คน	รวมทั้งสิ้น	2	

กลุ่ม	31	คน			

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เนื่องจากเป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ	ผู้วิจยัจงึเป็นเครื่องมือที่ส�าคญัที่จะได้มาซึง่ข้อมูลที่ถูกต้อง

ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	และมีเครื่องมืออื่น	ๆ	ที่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูล	เช่น	อุปกรณ์

บันทึกเสียง	และสมุดจดบันทึก	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.		แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหาร	 ที่สร้างขึ้นตามกรอบ

แนวคิดทฤษฎี	และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการทรพัยากรมนษุย์	ของกรมราชทณัฑ์	รวมถงึแนวทาง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด

	 2.	 แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย	อายุ	สถานภาพสมรส		ระดับการศึกษา	

ต�าแหน่งในการปฏิบัติงาน	รายได้ต่อเดือน	ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	

และประวัติการกระท�าผิดวินัย	

		 3.		แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึก	 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสร้างขึ้นตามกรอบ

แนวคิดทฤษฎี	และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการทรพัยากรมนุษย์	ซ่ึงประกอบด้วย	การสรรหา	และ

การจัดวางหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแดนมั่นคงสูงสุด	และการก�าหนดหน้าที่ต่าง	ๆ 	ในเรือนจ�าความ

มัน่คงสงูสดุ	การประเมนิผลการปฏิบติังาน	การสร้างขวัญก�าลงัใจให้แก่บคุลากรในเรอืนจ�าความมัน่คง

สูงสุด	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	สวัสดิการ	และสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ 	ของบุคลากรในเรือนจ�าความมั่นคง

สูงสุด	และด้านการให้บุคลากรพ้นออกจากงาน	

 

กำรพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล 

	 เนือ่งจากเป็นการศึกษาวจิยัในมนษุย์	ท�าให้ต้องค�านึงถึงจรยิธรรม	และสทิธขิองผู้เข้าร่วมวจัิย	

จึงมีการด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้		

	 1.		ผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 5	 แห่ง	 ในการสอบถามความ

สมคัรใจของผู้ให้ข้อมลูเพือ่ขอสมัภาษณ์	โดยช้ีแจงวตัถปุระสงค์	วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมลู	การน�าเสนอ

ข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยช่ือ	 หรือเช่ือมโยงถึงตัวตนของผู้ให้ข้อมูล	 ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธการ

เข้าร่วมโครงการและการให้สัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาของการให้ข้อมูล		
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 2.		กรณีผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้สัมภาษณ์	ผู้วิจัยเข้าพบและแนะน�าตัวกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเป็น

ทางการ	ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์	รูปแบบของการสัมภาษณ์	การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะ

ต้องมีการจดบันทึก	การบันทึกลงเทปเสียง	รูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	โดย

ผู้วิจัยน�าเสนอเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลที่สัมภาษณ์	 แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ	 นามสกุล	 ที่อยู่	 ในส่วน

การจดบันทึก	การบันทึกลงเทปเสียง	กระท�าเพื่อให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน	ตามที่เป็นจริง	

	 3.		เมือ่สิน้สดุการวิจัย	รายงานการวจัิยถกูจัดท�าเป็นรปูเล่ม	ข้อมลูการสมัภาษณ์ทีเ่ป็นเอกสาร

และเทปบันทึกเสียงจะถูกท�าลายภายใน	6	เดือน	เพื่อไม่ให้เป็นหลักฐานที่จะน�าไปสู่ผู้ให้ข้อมูล	

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยในระหว่างเดือน	มิถุนายน	ถึง	สิงหาคม	2559	โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้

	 1.		ท�าหนังสือจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์	เพื่อขออนุญาต	และชี้แจง

วัตถุประสงค์	พร้อมทั้งประสานงานกับเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	5	แห่ง	 ได้แก่	 เรือนจ�ากลางเขาบิน	

เรือนจ�ากลางระยอง	เรือนจ�ากลางพิษณุโลก	เรือนจ�ากลางคลองไผ่	และเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	

และนัดหมายการสัมภาษณ์	ในช่วงเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก	ท�าการสัมภาษณ์	ณ	เรือนจ�าความมั่นคง

สูงสุดเป้าหมาย	

	 2.		สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล	 ตามเวลาที่ก�าหนดนัดสัมภาษณ์โดยแยกสัมภาษณ์ทีละคน	

บนัทึกข้อมลูโดยการจด	และใช้เทปบนัทกึเสยีง	ภายหลงัการสมัภาษณ์ในแต่ละคน	ผู้วจิยัจะน�ามาถอด

ความในรูปแบบการสนทนา	(อ้างอิงตามค�าพูดผู้ให้ข้อมูล)	ตรวจสอบความถูกต้องและท�าความเข้าใจ	

ถ้าพบว่ามีประเด็นใดที่ข้อมูลยังคลุมเครือ	 ไม่ครบถ้วน	 จะน�าประเด็นนั้นไปสัมภาษณ์ซ�้าทางโทรศัพท์	

(จดบันทึก	เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ให้ข้อมูล)	

	 3.		น�าข้อมูลที่เขียนเป็นรายงานส่งคืนให้ผู้ให้ข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและติดตามโดย

การใช้โทรศัพท์มือถือ	

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	ผู้วิจัยน�ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามขั้นตอนดังนี้

	 1.		หลงัจากการสมัภาษณ์	ผู้วิจัยน�าเทปเสยีงของผู้ให้ข้อมลูแต่ละรายมาเปิดฟังจากนัน้ท�าการ

ถอดเทปแบบค�าต่อค�า	และพิมพ์บันทึก

	 2.		ผู้วิจัยอ่าน	และวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดเทปอย่างละเอียด	เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่าง

ลกึซ้ึง	จัดแยกประเภทของข้อมลู	ดึงข้อความ	ประโยคส�าคัญ	ลดทอนขนาดข้อมลู	ตีความ	สร้างข้อสรปุ	
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ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์	แล้วน�าไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง

	 3.		น�าข้อมูลที่ได้ไปให้ที่ปรึกษาร่วมอ่านงานวิจัย	แล้วน�าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.		กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของกรมรำชทัณฑ์ในเรือนจ�ำควำมมั่นคงสูงสุด

	 	 1.1	การวางแผนการจัดการทรพัยากรมนุษย์	ด้านการจัดการโครงสร้างการบรหิารงาน	จาก

การศึกษาพบว่าในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดทั้ง	 5	 แห่ง	 มีความคล้ายคลึงกันทางด้านโครงสร้างการ

บริหารงาน	ซึ่งพบว่า	ผู้บัญชาการเรือนจ�าเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในการบริหารงาน	ร่วมกับคณะกรรมการ

บรหิารงานบคุคลของเรอืนจ�า	ซ่ึงประกอบด้วยหวัหน้าส่วนและหวัหน้าฝ่ายต่าง	ๆ	ส�าหรบัโครงสร้างด้าน

บุคลากร	 พบว่ามีกรอบอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนโดยถูกก�าหนดโดยกรมราชทัณฑ์	 แต่อัตราก�าลัง	

ทีป่ฏิบติัหน้าทีจ่รงิยงัมจี�านวนไม่สอดคล้องกับภารกจิในปัจจุบัน	และพบว่าประสบการณ์ด้านการบรหิาร

งานเรือนจ�าของผู้บัญชาการเรือนจ�าจะมีผลต่อการก�าหนดทิศทางนโยบาย	 และแผนของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง	 ส�าหรับแผนการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 ผู้วิจัยพบว่าเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดเกือบทั้งหมด	 ในด้านการ

สรรหาและจัดวางคน	ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย		ไม่พบแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์	แต่

ส�าหรบัการประเมนิผลการปฏิบติังาน	และสวัสดิการ	ผู้วจัิยพบว่าในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุทัง้	5	แห่ง

มีการจัดท�าแผนและแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 สอดคล้องกับกฎระเบียบและ

ความต้องการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	

	 	 1.2	การสรรหาบุคลากร	และการจัดวางคน	ในการสรรหาบุคลากร	จากการสัมภาษณ์เชิง

ลกึใน	2	ประเด็น	คือ	การคัดเลอืกผู้จะมาด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	และการ

คัดเลอืกผู้จะมาปฏิบติังานในแดนมัน่คงสงูสดุ	พบว่าการสรรหาต�าแหน่งผู้บญัชาการเรอืนจ�าความมัน่คง

สูงสุด	ซึ่งเป็นต�าแหน่งอ�านวยการระดับสูง	นอกจากจะเป็นไปตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนดแล้ว	

ผู้วิจัยพบว่า	การพิจาณาถึง	ความประพฤติ	ความซื่อสัตย์	และทักษะด้านการควบคุมผู้ต้องขัง	เป็นสิ่ง

ที่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ให้ความส�าคัญสูงสุด	ส�าหรับการจัดวางคนพบว่า	การมอบหมายให้ข้าราชการ	

ไปปฏบิัติหน้าที่ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดนั้นกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาจากเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด

ที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ก่อน	 ซ่ึงผู้วิจัยยังไม่พบว่ามีการพิจารณาจากทักษะหรือความสามารถ	 ที่มีความ

เฉพาะในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	ส�าหรบัการจัดวางคน	ในต�าแหน่งต่าง	ๆ	ในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ

พบว่า	 เรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดเกือบทั้งหมด	 มีการจัดวางคนโดยให้ความส�าคัญตามภารกิจเรือนจ�า							

และทดแทนในต�าแหน่งทีว่่างลง	โดยเฉพาะในแดนมัน่คงสงูสดุพบเช่นเดียวกนัทกุเรอืนจ�าคือ	คุณสมบติั

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีประวัติซื่อสัตย์	และสุจริต	
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◆ ปรีชา สร้อยสน  เอกพร รักความสุข 

	 	 1.3	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และสวัสดิการ	 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าเรือนจ�า				

ความมั่นคงสูงสุดทุกแห่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด	แต่จาก

การศึกษาในครัง้นีผู้้วจัิยพบว่า	 ผู้ให้ข้อมลูในกลุม่เจ้าหน้าทีม่ากกว่าครึง่	ยงัไม่มัน่ใจระบบการประเมนิผล

การปฏิบติัราชการทีส่ะท้อนถึงความยุติธรรม	กับผู้ปฏิบติังาน	และต้องการให้การประเมนิผลการปฏิบัติ

งานสามารถประเมินการปฏิบัติงานที่แท้จริงของบุคลากรได้เป็นธรรม	 และสอดคล้องกับลักษณะงาน	

ส�าหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่	จากการศึกษาพบว่า	นโยบายการจัดสวัสดิการให้บุคลากรที่นอกเหนือจาก

รฐัจัดให้นัน้	เรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุมสีวสัดิการทีจั่ดเพิม่เติม	โดยมุง่เน้นช่วยเหลอืสนับสนุนในเรือ่ง

ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวันของเจ้าหน้าที่	 ทั้งนี้	 มีความแตกต่างกันในแต่ละเรือนจ�า	 ซ่ึงขึ้นอยู่กับ

นโยบายของผู้บญัชาการเรอืนจ�ามัน่คงสงูสดุ	ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า	ผู้ให้ข้อมลูกลุม่เจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์

มากกว่าครึ่งหนึ่ง	 มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่เรือนจ�าจัดให้	 และอีกส่วนที่เหลือมีความเห็นว่า							

การจัดสวัสดิการควรเพิ่มสวัสดิการด้านค่าเสี่ยงภัยให้มีความสอดคล้องกับลักษณะงานในเรือนจ�า				

ความมัน่คงสงูสดุ	และความก้าวหน้าในอาชีพส�าหรบัผู้ปฏิบติังานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	ส�าหรบัผู้ให้

ข้อมูลกลุ่มผู้บริหารก็มีความต้องการเช่นเดียวกันคือต้องการให้มีการจัดท�าความก้าวหน้าในอาชีพ						

ให้ชัดเจน	และมีความก้าวหน้าในต�าแหน่งตามที่ก�าหนดได้จริง

	 	 1.4	ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย	จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับ

ผู้ปฏิบติังานมมีากกว่าครึง่หนึง่มคีวามกงัวลด้านภาวะสขุภาพ	ซ่ึงมคีวามเหน็ว่ามสีิง่แวดล้อมในทีท่�างาน

มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพตนเอง	 ด้วยสภาพโดยทั่วไปเป็นเรือนจ�ามีก�าแพงสูง	 ส่งผลกระทบต่อ

บรรยากาศการท�างานไม่สร้างแรงจูงใจให้ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนัน้	เกอืบครึง่หนึง่ของ

ผู้ให้ข้อมลูมคีวามกลวัทีจ่ะเกดิความเจ็บป่วยอันเกิดจากการติดโรคจากผู้ต้องขงั	เน่ืองจากสภาพความ

แออัดของผู้ต้องขัง	โดยเฉพาะโรควัณโรค	นอกจากนั้นความรู้สึกปลอดภัยจากการปฏิบัติงานนั้น	ผู้ให้

ข้อมลูกลุม่เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบติังานในแดนมัน่คงสงูสดุเกอืบครึง่หนึง่มคีวามกงัวลในทกัษะความสามารถ

ของตนเอง	เนื่องจากยังขาดทักษะในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะพิเศษ	และยังขาดการปฐมนิเทศ

ที่เฉพาะต่อเรือนจ�ามั่นคงสูงสุด	 เนื่องจากอุปกรณ์ในแดนมั่นคงสูงสุดมีความแตกต่างอย่างมากจาก

เรือนจ�าทั่วไป	และพบว่า	เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัการคุกคามข่มขู	่จากกลุม่ผู้มอิีทธพิลอันเกดิจากการปฏิบติังาน

ตามหน้าทีโ่ดยเฉพาะการด�าเนนิงานด้านการปราบปรามยาเสพติด	 ซ่ึงก่อให้เกดิความรูส้กึไม่ปลอดภัยใน

การปฏิบติังาน	

	 	 1.5	การพ้นจากต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่งในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดนั้น	ประกอบ

ไปด้วย	การเกษียณอายุราชการ	การออก	การโอนย้าย	และการพ้นออกจากต�าแหน่งหรือหน้าที่ที่ตน

ปฏิบติัอยู	่ซ่ึงการให้ออกจากต�าแหน่ง	การศึกษาพบว่า	การเกษยีณอายรุาชการมกีารเตรยีมความพร้อม

บุคลากรหลังเกษียณน้อย	 จึงพบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	 มีความกังวลการใช้ชีวิตหลัง

เกษียณอายุราชการ	โดยเฉพาะมากกว่าครึ่งมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ	ความเป็นอยู่ภายหลังเกษียณ
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด  

อายุราชการเนื่องจากภาระหนี้สิน	 รองลงมา	 มีความกังวลภาวะสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เช่ือ

ว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น	เช่น	โรควัณโรค	โรคความเครียด	โรคระบบสายตา	เป็นต้น	

และการได้รับการยอมรับทางสังคมภายหลังเกษียณ	ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความซึมเศร้า	 อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ	นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยผู้ให้ข้อมูล

ในกลุ่มผู้บริหารมากกว่าครึ่งเห็นว่าการรวบรวมองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เกษียณอายุราชการท่ีมี

ประสบการณ์ในด้านการควบคุมและเทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ดี	 เน่ืองจากการควบคุม				

ผู้ต้องขงัจ�าเป็นต้องอาศัยการสัง่สมประสบการณ์การปฏิบัติงาน	ซ่ึงจะสามารถถ่ายทอดให้เจ้าหน้าทีรุ่น่

ใหม่ได้ศึกษาและได้เรียนรู้	

 2.  แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของกรมรำชทัณฑ์ในเรือนจ�ำควำมมั่นคงสูงสุด 

	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งออก

เป็น	3	กลุม่คือ	การได้มาของเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์	การรกัษาเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์	และการพ้นจากต�าแหน่ง

ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 การได้มาของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นั้นถูกก�าหนดภายใต้นโยบายของรัฐบาล	และกรมราชทัณฑ์	

ซึ่งจะส่งผลต่อนโยบายในการควบคุมผู้ต้องขังของแต่ละเรือนจ�า	ดังเช่น	เรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดนั้น	

กรมราชทณัฑ์ก�าหนดให้ต้องควบคุมผู้ต้องขงัทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีย่ากต่อการควบคุม	เป็นกลุม่ผู้ต้องขงั

ที่มีอิทธิพล	หรือที่เรียกว่า	กลุ่มผู้ต้องขัง	Big	Name	ซึ่งลักษณะผู้ต้องขังที่แตกต่างจากเรือนจ�า	โดย

ทั่วไปนั้น	 คุณสมบัติ	 หรือทักษะ	 ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	 ต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ต้องขัง							

เพื่อความสามารถการควบคุมผู้ต้องขัง	 กรมราชทัณฑ์จึงจะต้องมีการวางแผนการสรรหาเพื่อที่จะได้

บคุลากรมาปฏิบติังานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุทีม่คุีณสมบติัตามต้องการ	หรอืผ่านการพฒันาความ

สามารถจนสามารถควบคุมผู้ต้องขังดังกล่าวได้		

	 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดน้ัน	 ต้องประกอบไปด้วยขั้นตอน

การก�าหนดเป้าหมายของเรอืนจ�า	ก�าหนดภารกิจของเรอืนจ�า	เพือ่ให้ทราบถงึความต้องการด้านบคุลากร

ภายในเรอืนจ�า	พร้อมกับวเิคราะห์สภาพการณ์ของทรพัยากรมนุษย์ในปัจจุบัน	และส�ารวจจ�านวนบุคลากร

ทัง้หมดของเรอืนจ�าทีม่อียู่	และความต้องการ	การโยกย้าย	การเลือ่นต�าแหน่ง		เพือ่ให้สอดคล้องภารกจิ

ของเรือนจ�ากับนโยบายที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด		และตรวจสอบบุคลากรที่จะครบเกษียณอายุราชการ	

ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อจ�านวนบุคลากรที่ว่าง	

	 การสรรหาเลือกสรร	 และการจัดวางคน	 จากการศึกษาจะพบว่าผู้บริหารให้ความส�าคัญกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคล	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดต้องมีคุณสมบัติ

ประวติัดีไม่เคยถกูลงโทษทางวนิยั	ซ่ือสตัย์	สจุรติ	มทีกัษะและความรูใ้นการควบคุมผู้ต้องขงั	ทัง้น้ีเพือ่

ให้สามารถได้ข้าราชการทีม่คีวามเหมาะสม	และการก�าหนดคุณลกัษณะบคุคลนัน้ต้องโปร่งใสและเป็น
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ธรรมเพือ่ให้ข้าราชการทกุระดับรบัรูถ้งึเกณฑ์มาตรฐาน	นอกจากนัน้ผู้ปฏิบัติงานในเรอืนจ�าความมัน่คง

สงูสดุต้องผ่านหลกัสตูรเฉพาะในการปฏิบติังานในเรอืนจ�าแดนมัน่คงสงูสดุก่อน	จึงจะสามารถมาปฏิบติั

งานได้	ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ความสามารถ	และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ซึ่งจะส่งผล

ต่อการจัดวางคนในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ภายในเรือนจ�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการจัดสวัสดิการ							

ที่สามารถจูงใจให้บุคลากรท�างานเกิดประสิทธิภาพ	เป็นต้น																																																																																									

	 การรกัษาเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์	ซ่ึงจะประกอบไปด้วยการประเมนิผลการปฏิบติังาน	ความปลอดภัย

และสุขภาพ	สวัสดิการ	ซึ่งประเด็นในการรักษาบุคลากรของเรือนจ�าเหล่านี้	จะอยู่ภายใต้นโยบายและ

แผนของเรอืนจ�า	การประเมนิการปฏิบติังานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุนัน้จะต้องมกีารประเมนิ	โดยมี

การก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิทีชั่ดเจนและเป็นธรรม	เปิดเผยให้เจ้าหน้าท่ีทกุคนทราบ	และเข้าใจ

อย่างทั่วถึง	

	 ความปลอดภัยและสขุภาพ	จากการศึกษาผู้วิจยัพบว่า	ผู้ปฏิบติังานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ

นัน้ส่วนใหญ่มคีวามกงัวลในเรือ่งโรคทีเ่กดิจากการปฏิบติังาน	ในการตรวจค้น	และป้องกนัภายในเรอืนจ�า	

เช่น	การตรวจค้นโดยเครือ่งเอกซเรย์	เครือ่งตัดสญัญาณโทรศัพท์	เป็นต้น	โดยผู้ปฏิบติังานทกุคน	หรอื

เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบติังานเกีย่วกบัเครือ่งตรวจค้นต่าง	ๆ 	ต้องผ่านการอบรมเสรมิสร้างความรูท้ีถู่กต้องและ

เหมาะสมในการใช้อุปกรณ์	 การป้องกัน	 และมีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี	 ส�าหรับ

สวัสดิการเจ้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 	 มีความจ�าเป็นอย่างมาก	 การจัดสวัสดิการใน

เรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดนั้น	สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ลักษณะ	คือ	สวัสดิการที่เป็นขวัญและก�าลัง

ใจในการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงสวัสดิการประเภทนี้จะเป็นไปเพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที	่ เช่น	

เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น	 หรือ	 สวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่เกิดความเดือดร้อน	 เป็นต้น	

สวัสดิการประเภททีส่อง	คือ	สวัสดิการจูงใจในการปฏิบติังาน	หรอืกระตุ้นการท�างานหรอืรางวลั	ในการ

ปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของเรือนจ�า	ไม่เป็นเฉพาะสิ่งของ	หรือ	เครื่องอุปโภคบริโภคเท่านั้น	แต่ยัง

รวมไปถงึ		สทิธปิระโยชน์ต่าง	ๆ 	เช่น	ความก้าวหน้าทางราชการ	หรอืเส้นทางความก้าวหน้า	ซ่ึงสวัสดิการ

ทัง้	2	ประเภทดังกล่าวมานีจ้ะเป็นเครือ่งมอืส�าคัญทีช่่วยในการจัดการทรพัยากรมนษุย์ในเรอืนจ�าความ

มั่นคงสูงสุด

	 การเกษียณอายุราชการ	โอน/ย้าย	พ้นจากต�าแหน่ง	ในรูปแบบแนวทางการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ของกรมราชทณัฑใ์นเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	นั้นท�าได้โดยการวางแผนขา้ราชการก่อนเกษยีณ

อายรุาชการโดยต้องด�าเนนิการต้ังแต่	เริม่รบัราชการ	โดยเน้นแผนการออม	และการจัดการการเงินในชีวติ

ประจ�าวนั	และจดัท�าแผนการปฏิบติังานในแต่ละจุดในเรอืนจ�าให้เป็นคู่มอืการปฏิบติังานทีเ่ป็นรปูธรรม	

หากมีการเปลี่ยนงาน	 เปลี่ยนหน้าที่	 สามารถเรียนรู้ได้จากคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติได้ทันที	 และมีการ

ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบต่อไป
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด  

อภิปรำยผล

 1.		การวางแผนการจัดการทรพัยากรมนษุย์	ยงัไม่พบความชัดเจนในการวางแผนการวเิคราะห์งาน	

การวางแผนอัตราก�าลงัในอนาคตของเรอืนจ�าทีชั่ดเจน	ซ่ึงท�าให้การจดัคนเข้าท�างานตามหน่วยงานต่าง	ๆ	

ภายในเรอืนจ�าเป็นเพยีงการจดัอัตราก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่ข้าไปเพือ่ทดแทนบุคลากรทีข่าด	ยังไม่ได้พจิารณา

ถึงองค์ประกอบอื่น	ๆ 	เช่น	คุณวุฒิ	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	จึงท�าให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในปัจจุบนัจึงเป็นเพยีงการจดัการทรพัยากรมนษุย์ภายใต้ความขาดแคลน	ตามความเหน็ของผู้บัญชาการ

เรือนจ�าและพบว่า	 การก�าหนดแผนเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ	์ มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ	 ศักดิพันธ์	 ตันวิมลรัตน์

(2557)	 ที่พบว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการวางแผนให้มีความสอดคล้องระหว่างแผน	

กลยทุธ์องค์การกับแผนกลยุทธ์ทรพัยากรมนษุย์เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัเปลีย่นองค์การ	เพือ่ให้ได้

บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน	เหมาะกับสถานที่ท�างานและระยะเวลา	ทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมาย

ขององค์การประสบความส�าเร็จที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้น	

	 2.	 การสรรหา	 เลือกสรร	 และการจัดวางคน	 การสรรหาของกรมราชทัณฑ์	 การด�าเนินงาน		

จะเป็นไปตามระบบราชการ	แต่การจัดวางเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ในเรอืนจ�า	โดยเฉพาะเรอืนจ�าความมัน่คง

สูงสุดนั้น	 ยังไม่พบการก�าหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุดที่ชัดเจน	 ซ่ึงจะน�า				

ไปสู่การได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ	 ค�ารณภพ	 เทียนศิริ	 (2558)											

ที่ศึกษาพบว่าการคัดเลือกบุคลากรต่าง	ๆ	ในศูนย์วิจัยและพัฒนาทหารต้องมีการก�าหนดสมรรถนะให้

เหมาะสมกับลักษณะงาน	 เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะ

งาน	และสอดคล้องกบั	Felix	(1995)	การสรรหาเพือ่ให้ได้ผู้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน

ต้องก�าหนดหลักความสามารถ	 โดยการยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคล

เข้าท�างานแต่ต้องยึดหลักความเสมอภาค	 ซ่ึงต้องมีทักษะเฉพาะด้านการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ความมัน่คงสงูสดุ	นอกจากนัน้การเรยีนรูใ้นการใช้เทคโนโลยเีป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในการปฏิบติังานในแดนมัน่คง

สูงสุด	 แต่จากการศึกษาพบว่าการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์	 เทคโนโลยี	 ในการควบคุมผู้ต้องขังและ															

ตรวจค้น	จะเป็นการเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	แบบจ�ากันต่อ	ๆ 	มา	ขาดความรู้ทักษะพื้นฐานในการดูแล

บ�ารุงรักษา	 ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางจุดเกิดความเสียหาย	 ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของ	

เพ็ญศรี	จันทร์อินทร์	(2555)	พบว่าการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม

กบังาน	เป็นกลยทุธ์ทีส่�าคัญในการน�าพาองค์กรให้ประสบผลส�าเรจ็	ดังนัน้การจะเลอืกบคุลากรมาปฏิบติังาน

ในแดนมัน่คงสงูสดุควรเพิม่โดยเลอืกจากบคุคลทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานด้านการใช้เทคโนโลยี	 หรอือุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	เบื้องต้นด้วย	

	 3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน	และสวัสดิการ ถือว่าเป็นแรงจูงใจ	และเป็นแรงกระตุ้นใน

การปฏิบัติงานให้บรรลุผลในกลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 และเป็นกระบวนการ
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ด�าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย	 ด้วยการเช่ือมโยง						

เป้าหมายผลการปฏิบติัราชการในระดับองค์กร	ระดับหน่วยงาน	จนถงึระดับบคุคลเข้าด้วยกนั	โดยผ่าน

กระบวนการก�าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน	 การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 และผลที่ได้จากการประเมินน�าไปประกอบการพิจารณา

ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานตามที่	 ทิพาวดี		 เมฆสวรรค์	 (2556)	กล่าวไว้	 ซึ่งจากการ

ศึกษาเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่

ราชทัณฑ์ได้	 จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เกิดความไม่มั่นใจ	 และความเป็นธรรมในการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ	ดังที่	ไพศาล	บรรจุสุวรรณ์	(2559)	กล่าวว่า	การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไม่

สอดคล้องกับลักษณะงาน	 แต่ท�าเพียงเพื่อการใช้เงินด้านบุคลากรเท่านั้นจะก่อให้ขาดความเป็นธรรม	

และไม่เกิดการพัฒนาบุคลากร

	 4.		ความปลอดภัย	 และสุขภาพอนามัย อันตรายจากการปฏิบัติงานในเรือนจ�าความมั่นคง

สูงสุด	จากการศึกษา	ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้	2	ลักษณะ	คือ	1.	ตัวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์		ซึ่งอันตรายที่

จะเกิดขึ้น	คือ	ภัยจากการท�างาน	หรือการขาดประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน	ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในงานที่ท�า	ไม่มีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม	และประมาท	เป็นต้น	และ	2.	สภาพทั่วไปใน

เรือนจ�า	ซึ่งสอดคล้องกับ	ฐิติพันธ์	มนูจันทรัถ	(2557)	พบว่า	องค์ประกอบที่ส�าคัญ	ถึงแม้จะพัฒนา

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อย่างไร	แต่ถ้าต้องกลับมาปฏิบัติงานอยู่ในที่ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมสภาพทั่วไปในเรือนจ�า

ที่ไม่เหมาะสม	เช่น	สถานที่	เครื่องมือ	อุปกรณ์	อากาศ	แสงสว่าง	ความร้อน	เชื้อโรคที่แพร่กระจาย	

ความจ�าเจซ�า้ซากของงาน	การเร่งรดังาน	ค่าตอบแทน	เวลาการท�างานทีย่าวนานไปจะส่งผลต่อการเกิด

อันตรายจากการปฏิบัติงาน	 เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในแดนมั่นคงสูงสุดล้วนประสบกับสภาพ

แวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานทั้งสิ้น	ทั้งส่งเสริมการเกิดความเจ็บป่วยทาง

ด้านร่างกาย	และภาวะจิตใจ

	 5.		การพ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการกรมราชทณัฑ์ทีป่ฏิบติังานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุ	

กรมราชทณัฑ์ได้มกีารด�าเนนิการอย่างเป็นขัน้ตอนชัดเจน	แต่การเตรยีมตัวก่อนการเกษยีณอายรุาชการ

ยังมีการเตรียมตัวน้อย	 ซ่ึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดความกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ

ราชการโดยเฉพาะรายได้เศรษฐกิจหลังเกษียณ	 ภาวะสุขภาพ	 และการได้รับการยอมรับทางสังคม						

ซึง่สอดคล้องกับ	เพ็ญประภา	เบญจวรรณ	(2558)	การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการนั้น

ต้องมีการเตรียมตัว	การเตรียมตัวด้านจิตใจ	การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง	หากไม่มีการเตรียม

ตัวที่เหมาะสมแล้วจะน�าไปสู่ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจและร่างกายได้	นอกจากการเตรียมตัวเฉพาะ

ตัวบุคคลแล้ว	 เรือนจ�าต้องมีการเตรียมตัวในการถ่ายทอดงานหรือองค์ความรู้จากก�าลังคนที่มีความรู	้

ความสามารถที่จะเกษียณอายุราชการ
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ ในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	การปฏิบติังานในเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากเรอืนจ�าทัว่ไปและมคีวาม

เฉพาะ	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน	โดยเฉพาะงาน

ควบคุมผู้ต้องขงั	กรมราชทณัฑ์ต้องมกีารวางแผนการสรรหาทรพัยากรมนุษย์เฉพาะเรอืนจ�าความมัน่คง

สูงที่ชัดเจนในเรื่องคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่

	 2.		เรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุจ�าต้องใช้ทกัษะในการควบคุมผู้ต้องขงั	กรมราชทณัฑ์ควรพฒันา

หลักสูตรจัดอบรม	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่านหลักสูตร				

ดังกล่าวก่อนปฏิบัติงาน	 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่	

เพื่อให้สามารถด�าเนินการจัดท�าตัวชี้วัดรายบุคคลได้และสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ	

	 3.	ต้องพัฒนาด้านจริยธรรมคุณธรรมส�าหรับข้าราชการให้แก่เจ้าหน้าที่แดนมั่นคงสูงสุด	รวม

ถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอและ	 ปลูกจิตส�านึกค่านิยม	 สร้างวัฒนธรรม

องค์การเพื่อการต่อต้านการกระท�าผิดระเบียบวินัย	 โดยการเชิดชูบุคลากรในองค์การที่กระท�าความดี

หรือมีผลงานชัดเจนด้านการปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ�าเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการกระท�าความ

ดีในองค์การ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัย

 1.		ควรท�าการศึกษาถงึคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าทีใ่นเรอืนจ�าความมัน่คงสงูสดุเพิม่เติมเพือ่ให้

ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์การอย่างทุกมิติ

	 2.		ควรมกีารศึกษาถงึช่วงอายทุีเ่หมาะสมในการปฏิบติังานในแดนมัน่คงสงูสดุ	เนือ่งจากพบว่า

ลักษณะสิ่งแวดล้อมในเรือนจ�า	 ลักษณะการปฏิบัติงาน	 มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงช่วงอายุที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะ

อย่างเรือนจ�าความมั่นคงสูงสุด	
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◆ ปรีชา สร้อยสน  เอกพร รักความสุข 
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