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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด และแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำความมัน่ คง
สูงสุด คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง  ผูใ้ ห้ขอ้ มูล แบ่งเป็น 2 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 6 คน
และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 25 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 31 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด        
ผู้บริหารเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดต้องบริหารงานภายใต้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด โดยมีคณะ
กรรมการบริหารงานบุคคล ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ แต่ถงึ อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจต่าง ๆ ในเรือนจ�ำ กับบุคลากร การสรรหาและการจัดวางคน ถึงแม้การด�ำเนิน
งานจะเป็นไปตามระบบราชการ แต่ยงั ขาดการก�ำหนดคุณสมบัตผิ ปู้ ฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด ซึง่
ต้องมีทกั ษะเฉพาะด้านการควบคุมผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด ความซือ่ สัตย์ และไม่มปี ระวัตกิ ระท�ำ
ผิดวินยั ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด มีการประเมินเช่นเดียวกันกับเรือนจ�ำ
ทั่วไปของกรมราชทัณฑ์ แต่พบว่าลักษณะการปฏิบัติงานนั้นมีความแตกต่างกัน  จึงท�ำให้ไม่สามารถสะท้อน
ถึงผลการปฏิบตั งิ านทีแ่ ท้จริงของบุคลากรในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด ส�ำหรับสวัสดิการของเจ้าหน้าทีพ่ บว่า
แนวทางการจัดสวัสดิการขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นสวัสดิการทีเ่ กีย่ วข้องกับการช่วยเหลือ
ด้านความเป็นอยู่ และสนับสนุนการปฏิบัติงานในเรือนจ�ำ  ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายประจ�ำวันของเจ้าหน้าที    ่
ได้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน พบว่าเจ้าหน้าทีส่ ว่ นหนึง่ เคยถูกคุกคามจากกลุม่ ผูต้ อ้ งขังที่ม       ี
อิทธิพลหรือเสียผลประโยชน์ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด การพ้นจากต�ำแหน่ง
การเกษียณอายุราชการของข้าราชการราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดนั้นมีการเตรียมตัวน้อย ส่งผล
ต่อความกังวลด้านเศรษฐกิจการเงินภายหลังเกษียณอายุราชการ การยอมรับทางสังคม และภาวะสุขภาพ
* นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
** อาจารย์ที่ปรึกษา
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ส�ำหรับแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และเรือนจ�ำ
ความมั่นคงสูงสุด ต้องก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ รวมไปถึงการสรรหา และการจัดวางบุคลากร   โดยมีคุณสมบัติมีทักษะ
สอดคล้องกับลักษณะงานในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด นอกจากกรมราชทัณฑ์จะต้องตระหนักถึงการจัดท�ำ
แผนการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุราชการแล้ว ต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบของ
ข้าราชการที่มีประสบการณ์ เพื่อสามารถถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รุ่นต่อไป เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องพัฒนา
บุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน อย่างสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กรมราชทัณฑ์, เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
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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�ำคัญที่จะสามารถเอื้อประโยชน์น�ำองค์การให้ประสบความส�ำเร็จได้ เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ความ
สามารถ สติปญ
ั ญา สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด และยังไม่มเี ครือ่ งมือหรือเทคโนโลยี
ใดทีส่ ามารถมาทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง (ศักดิพนั ธ์ ตันวิมลรัตน์, 2557) มนุษย์จงึ เป็นความคาดหวัง
ขององค์การ ในการใช้ทักษะ ความสามารถ ความจงรักภักดีต่อองค์การที่จะทุ่มเทเวลาและศักยภาพ
ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกันมนุษย์ก็คาดหวังจากองค์การว่าจะได้รับการสนับสนุนใน
เรือ่ งค่าตอบแทนความมัน่ คงของงาน ผลประโยชน์ โอกาสในการท�ำงาน สถานภาพ และความก้าวหน้า
ในอาชีพ หรือในสายงาน เพราะฉะนัน้ มนุษย์จงึ เป็นปัจจัยหนึง่ ในความส�ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ
เช่นเดียวกับกรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และบุคลากรในต�ำแหน่งต่าง ๆ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ส�ำคัญที่จะน�ำพากรมราชทัณฑ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรผู้ต้องขัง  และรูปแบบการกระท�ำความผิดของผู้ต้องขัง จากผู้เสพ
ยาเสพติด เป็นพ่อค้ายาเสพติด และพัฒนาสู่ผู้ร้ายรายส�ำคัญ (นัทธี จิตสว่าง, 2559) ซึ่งรัฐบาล และ
กรมราชทัณฑ์ได้พยายามปรับกระบวนการบริหารองค์การ กระบวนการควบคุมผูต้ อ้ งขัง ให้ทนั ต่อสภาพ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง ถึงอย่างไรก็ตาม ยังคงปรากฏการกระท�ำความผิดของผูต้ อ้ งขัง
ในเรือนจ�ำอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้ผู้บริหารเรือนจ�ำ  และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ต้องเผชิญกับความ      
ท้าทายในการปฏิบัติงาน ในการควบคุมผู้ต้องขัง ที่เป็นเครือข่ายอิทธิพล อาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการกระท�ำความผิด หรือเรียกว่า กลุ่มผู้ต้องขัง บิ๊กเนม (Big Name) รัฐบาลจึงด�ำเนิน
การจัดการปัญหาด้านการควบคุมผูต้ อ้ งขังทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว โดยใช้เรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด (Super
Maximum Security Prison) ในการควบคุม ซึ่งจัดว่าเป็นเรือนจ�ำที่มีความมั่นคง แข็งแรงทั้งอาคาร
สถานที่ และระบบการควบคุม มีการออกแบบให้ผู้ต้องขังแต่ละรายอยู่ในโซนต่าง ๆ หรือแดนย่อย  
ไม่อาจติดต่อหรือพบปะกันได้ รวมทัง้ ใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการควบคุมเพือ่ ตัดการสัมพันธ์ระหว่างผูต้ อ้ งขัง
กับเจ้าหน้าที่ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปคลุกคลีกับผู้ต้องขัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�ำความ
มัน่ คงสูงสุดจะต้องมีความอดทนต่อการยัว่ ยุตา่ งๆ ของผูต้ อ้ งขังเพือ่ ผลประโยชน์ ในระหว่างถูกควบคุม
ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด (Riveland, 1999) แต่แล้วกรมราชทัณฑ์กต็ อ้ งเผชิญกับสถานการณ์ปญ
ั หา
การกระท�ำความผิดของบุคลากร ดังปรากฏตามสือ่ ต่าง ๆ เช่นมีการสัง่ การจากเรือนจ�ำเพือ่ สัง่ ยาเสพติด
จากนักโทษในเรือนจ�ำ กรมราชทัณฑ์จับกุม และไล่ออกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจ�ำกลางเขาบิน น�ำยา
ไอซ์เข้าไปในเรือนจ�ำ กรมราชทัณฑ์สั่งไล่ออก 14 ผู้คุม ร่วมขบวนการค้ายานรก (ไทยรัฐออนไลน์, 24
กันยายน 2557, คมชัดลึก, 2 กันยายน 2557) ถึงแม้กรมราชทัณฑ์จะพยายามน�ำระบบการควบคุม
ที่ดีที่สุดมาควบคุมผู้ต้องขังแล้วก็ตาม แต่ท้ายที่สุดมนุษย์ก็คือผู้ควบคุมระบบดังกล่าว ปรากฏการณ์   
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ดังกล่าวล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของกรมราชทัณฑ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์มคี วามส�ำคัญตัง้ แต่การได้มาของเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ การดูแลรักษา
ตลอดจนถึงการพ้นจากงาน โดยประกอบด้วย นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาเลือกสรร
และการจัดวางคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และการ
พ้นจากต�ำแหน่ง  (ทิพาวดี  เมฆสวรรค์, 2556, Stephen & Mary, 2002) ซึง่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นกลไกที่ส�ำคัญให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่
ราชการ (จ�ำนงค์ อดิวัฒน และสิทธิ์สาคร ธระที, 2556) จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยตระหนักเห็น
ความส�ำคัญของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเริ่มตั้งแต่การได้มาของทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาข้าราชการ
ราชทัณฑ์ การจัดวางคน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวัสดิการและความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และการพ้นจากต�ำแหน่ง  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
กรมราชทัณฑ์ ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าวจะน�ำไปสูแ่ นวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
สูงสุด

1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ทีจ่ ะศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดเพือ่
ทีจ่ ะอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด และหาแนวทาง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เฉพาะต่อเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Longest, Rakich, & Darr, 2000, Ulrich, 1997) แนวทางการบริหารและพัฒนา
งานราชทัณฑ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายวิทยา สุรยิ ะวงค์ ทีใ่ ห้ไว้ในการประชุมผูบ้ ริหารงานราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศในวันที่ 26 กันยายน 2557
ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น 3 และเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด (Daniel, 2006, Riveland, 1999)
ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ดังนี้
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นโยบายกรม
ราชทัณฑ์
การสรรหา
เลือกสรรและ
การจัดวางคน

การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่
ในเรือนจำ�ความมั่นคงสูงสุด

การพ้นจาก
ตำ�แหน่ง

ความปลอดภัย
และสุขภาพ
อนามัย

การประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
สวัสดิการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์
ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด เป็นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการศึกษาหาข้อมูล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบ
ด้วย 2 กลุม่ ดังนี้ 1. กลุม่ ผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย 1. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 1 คน  2. ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำ 
เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด ที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจัย จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางเขาบิน
1 คน เรือนจ�ำกลางระยอง 1 คน เรือนจ�ำกลางพิษณุโลก 1 คน เรือนจ�ำกลางคลองไผ่ 1 คน และ
เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช 1 คน รวมเป็น 6 คน  2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่
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ผูป้ ฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด จ�ำนวน 5 เรือนจ�ำ เรือนจ�ำละ 5 คน ซึง่ ประกอบด้วย ต�ำแหน่ง
ต่าง ๆ ดังนี้ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนควบคุม เรือนจ�ำละ 1 คน หัวหน้าฝ่ายปกครองและรักษาการณ์ เรือนจ�ำละ
1 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแดนความมั่นคงสูงสุด เรือนจ�ำละ 3 คน รวมเป็น 25 คน รวมทั้งสิ้น 2
กลุ่ม 31 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั จึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่จะได้มาซึง่ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูล เช่น อุปกรณ์
บันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหาร ที่สร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของกรมราชทัณฑ์ รวมถึงแนวทาง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
2. แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา
ต�ำแหน่งในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
และประวัติการกระท�ำผิดวินัย
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้วย การสรรหา และ
การจัดวางหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแดนมั่นคงสูงสุด และการก�ำหนดหน้าที่ต่าง ๆ ในเรือนจ�ำความ
มัน่ คงสูงสุด การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่บคุ ลากรในเรือนจ�ำความมัน่ คง
สูงสุด การเลื่อนขั้นเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรในเรือนจ�ำความมั่นคง
สูงสุด และด้านการให้บุคลากรพ้นออกจากงาน

การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล
เนือ่ งจากเป็นการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ ท�ำให้ตอ้ งค�ำนึงถึงจริยธรรม และสิทธิของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
จึงมีการด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
1. ผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด 5 แห่ง ในการสอบถามความ
สมัครใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ ขอสัมภาษณ์ โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอ
ข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ หรือเชื่อมโยงถึงตัวตนของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธการ
เข้าร่วมโครงการและการให้สัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาของการให้ข้อมูล  
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2. กรณีผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยเข้าพบและแนะน�ำตัวกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเป็น
ทางการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ รูปแบบของการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะ
ต้องมีการจดบันทึก การบันทึกลงเทปเสียง รูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดย
ผู้วิจัยน�ำเสนอเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลที่สัมภาษณ์ แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ในส่วน
การจดบันทึก การบันทึกลงเทปเสียง กระท�ำเพื่อให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่เป็นจริง
3. เมือ่ สิน้ สุดการวิจยั รายงานการวิจยั ถูกจัดท�ำเป็นรูปเล่ม ข้อมูลการสัมภาษณ์ทเี่ ป็นเอกสาร
และเทปบันทึกเสียงจะถูกท�ำลายภายใน 6 เดือน เพื่อไม่ให้เป็นหลักฐานที่จะน�ำไปสู่ผู้ให้ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2559 โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ท�ำหนังสือจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขออนุญาต และชี้แจง
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งประสานงานกับเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด 5 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางเขาบิน
เรือนจ�ำกลางระยอง เรือนจ�ำกลางพิษณุโลก เรือนจ�ำกลางคลองไผ่ และเรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช
และนัดหมายการสัมภาษณ์ ในช่วงเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก ท�ำการสัมภาษณ์ ณ เรือนจ�ำความมั่นคง
สูงสุดเป้าหมาย
2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล ตามเวลาที่ก�ำหนดนัดสัมภาษณ์โดยแยกสัมภาษณ์ทีละคน
บันทึกข้อมูลโดยการจด และใช้เทปบันทึกเสียง ภายหลังการสัมภาษณ์ในแต่ละคน ผูว้ จิ ยั จะน�ำมาถอด
ความในรูปแบบการสนทนา (อ้างอิงตามค�ำพูดผู้ให้ข้อมูล) ตรวจสอบความถูกต้องและท�ำความเข้าใจ
ถ้าพบว่ามีประเด็นใดที่ข้อมูลยังคลุมเครือ ไม่ครบถ้วน จะน�ำประเด็นนั้นไปสัมภาษณ์ซ�้ำทางโทรศัพท์
(จดบันทึก เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ให้ข้อมูล)
3. น�ำข้อมูลที่เขียนเป็นรายงานส่งคืนให้ผู้ให้ข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและติดตามโดย
การใช้โทรศัพท์มือถือ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามขั้นตอนดังนี้
1. หลังจากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั น�ำเทปเสียงของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละรายมาเปิดฟังจากนัน้ ท�ำการ
ถอดเทปแบบค�ำต่อค�ำ และพิมพ์บันทึก
2. ผู้วิจัยอ่าน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดเทปอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่าง
ลึกซึง้ จัดแยกประเภทของข้อมูล ดึงข้อความ ประโยคส�ำคัญ ลดทอนขนาดข้อมูล ตีความ สร้างข้อสรุป
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ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แล้วน�ำไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง
3. น�ำข้อมูลที่ได้ไปให้ที่ปรึกษาร่วมอ่านงานวิจัย แล้วน�ำข้อมูลมาสรุปร่วมกัน

สรุปผลการวิจัย
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
1.1 การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการโครงสร้างการบริหารงาน จาก
การศึกษาพบว่าในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดทั้ง 5 แห่ง มีความคล้ายคลึงกันทางด้านโครงสร้างการ
บริหารงาน ซึ่งพบว่า ผู้บัญชาการเรือนจ�ำเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในการบริหารงาน ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของเรือนจ�ำ  ซึง่ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ส�ำหรับโครงสร้างด้าน
บุคลากร พบว่ามีกรอบอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนโดยถูกก�ำหนดโดยกรมราชทัณฑ์ แต่อัตราก�ำลัง
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีจ่ ริงยังมีจำ� นวนไม่สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบนั และพบว่าประสบการณ์ดา้ นการบริหาร
งานเรือนจ�ำของผู้บัญชาการเรือนจ�ำจะมีผลต่อการก�ำหนดทิศทางนโยบาย และแผนของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ส�ำหรับแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด ผู้วิจัยพบว่าเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดเกือบทั้งหมด ในด้านการ
สรรหาและจัดวางคน ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  ไม่พบแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และสวัสดิการ ผูว้ จิ ยั พบว่าในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดทัง้ 5 แห่ง
มีการจัดท�ำแผนและแนวทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับกฎระเบียบและ
ความต้องการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
1.2 การสรรหาบุคลากร และการจัดวางคน ในการสรรหาบุคลากร จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกใน 2 ประเด็น คือ การคัดเลือกผูจ้ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด และการ
คัดเลือกผูจ้ ะมาปฏิบตั งิ านในแดนมัน่ คงสูงสุด พบว่าการสรรหาต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำความมัน่ คง
สูงสุด ซึ่งเป็นต�ำแหน่งอ�ำนวยการระดับสูง นอกจากจะเป็นไปตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก�ำหนดแล้ว
ผู้วิจัยพบว่า การพิจาณาถึง ความประพฤติ ความซื่อสัตย์ และทักษะด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เป็นสิ่ง
ที่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ให้ความส�ำคัญสูงสุด ส�ำหรับการจัดวางคนพบว่า การมอบหมายให้ข้าราชการ
ไปปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดนั้นกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาจากเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
ที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ก่อน ซึ่งผู้วิจัยยังไม่พบว่ามีการพิจารณาจากทักษะหรือความสามารถ ที่มีความ
เฉพาะในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด ส�ำหรับการจัดวางคน ในต�ำแหน่งต่าง ๆ ในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด
พบว่า เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดเกือบทั้งหมด มีการจัดวางคนโดยให้ความส�ำคัญตามภารกิจเรือนจ�ำ       
และทดแทนในต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง โดยเฉพาะในแดนมัน่ คงสูงสุดพบเช่นเดียวกันทุกเรือนจ�ำคือ คุณสมบัติ
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีประวัติซื่อสัตย์ และสุจริต
23

◆ ปรีชา

สร้อยสน เอกพร รักความสุข 

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าเรือนจ�ำ    
ความมั่นคงสูงสุดทุกแห่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์ก�ำหนด แต่จาก
การศึกษาในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกลุม่ เจ้าหน้าทีม่ ากกว่าครึง่ ยังไม่มนั่ ใจระบบการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการทีส่ ะท้อนถึงความยุตธิ รรม กับผูป้ ฏิบตั งิ าน และต้องการให้การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานสามารถประเมินการปฏิบัติงานที่แท้จริงของบุคลากรได้เป็นธรรม และสอดคล้องกับลักษณะงาน
ส�ำหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ จากการศึกษาพบว่า นโยบายการจัดสวัสดิการให้บุคลากรที่นอกเหนือจาก
รัฐจัดให้นนั้ เรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดมีสวัสดิการทีจ่ ดั เพิม่ เติม โดยมุง่ เน้นช่วยเหลือสนับสนุนในเรือ่ ง
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ มีความแตกต่างกันในแต่ละเรือนจ�ำ  ซึ่งขึ้นอยู่กับ
นโยบายของผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำมัน่ คงสูงสุด ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์
มากกว่าครึ่งหนึ่ง มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่เรือนจ�ำจัดให้ และอีกส่วนที่เหลือมีความเห็นว่า       
การจัดสวัสดิการควรเพิ่มสวัสดิการด้านค่าเสี่ยงภัยให้มีความสอดคล้องกับลักษณะงานในเรือนจ�ำ    
ความมัน่ คงสูงสุด และความก้าวหน้าในอาชีพส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด ส�ำหรับผูใ้ ห้
ข้อมูลกลุ่มผู้บริหารก็มีความต้องการเช่นเดียวกันคือต้องการให้มีการจัดท�ำความก้าวหน้าในอาชีพ      
ให้ชัดเจน และมีความก้าวหน้าในต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดได้จริง
1.4 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีมากกว่าครึง่ หนึง่ มีความกังวลด้านภาวะสุขภาพ ซึง่ มีความเห็นว่ามีสงิ่ แวดล้อมในทีท่ ำ� งาน
มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพตนเอง ด้วยสภาพโดยทั่วไปเป็นเรือนจ�ำมีก�ำแพงสูง ส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศการท�ำงานไม่สร้างแรงจูงใจให้ทำ� งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ เกือบครึง่ หนึง่ ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความกลัวทีจ่ ะเกิดความเจ็บป่วยอันเกิดจากการติดโรคจากผูต้ อ้ งขัง เนือ่ งจากสภาพความ
แออัดของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะโรควัณโรค นอกจากนั้นความรู้สึกปลอดภัยจากการปฏิบัติงานนั้น ผู้ให้
ข้อมูลกลุม่ เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในแดนมัน่ คงสูงสุดเกือบครึง่ หนึง่ มีความกังวลในทักษะความสามารถ
ของตนเอง เนื่องจากยังขาดทักษะในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะพิเศษ และยังขาดการปฐมนิเทศ
ที่เฉพาะต่อเรือนจ�ำมั่นคงสูงสุด เนื่องจากอุปกรณ์ในแดนมั่นคงสูงสุดมีความแตกต่างอย่างมากจาก
เรือนจ�ำทั่วไป และพบว่า เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การคุกคามข่มขู่ จากกลุม่ ผูม้ อี ทิ ธิพลอันเกิดจากการปฏิบตั งิ าน
ตามหน้าทีโ่ ดยเฉพาะการด�ำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ซึง่ ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยใน
การปฏิบตั งิ าน
1.5 การพ้นจากต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่งในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดนั้น ประกอบ
ไปด้วย การเกษียณอายุราชการ การออก การโอนย้าย และการพ้นออกจากต�ำแหน่งหรือหน้าที่ที่ตน
ปฏิบตั อิ ยู่ ซึง่ การให้ออกจากต�ำแหน่ง การศึกษาพบว่า การเกษียณอายุราชการมีการเตรียมความพร้อม
บุคลากรหลังเกษียณน้อย จึงพบว่า ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ มีความกังวลการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะมากกว่าครึ่งมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ภายหลังเกษียณ
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อายุราชการเนื่องจากภาระหนี้สิน รองลงมา มีความกังวลภาวะสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เชื่อ
ว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เช่น โรควัณโรค โรคความเครียด โรคระบบสายตา เป็นต้น
และการได้รับการยอมรับทางสังคมภายหลังเกษียณ ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความซึมเศร้า อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยผู้ให้ข้อมูล
ในกลุ่มผู้บริหารมากกว่าครึ่งเห็นว่าการรวบรวมองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เกษียณอายุราชการที่มี
ประสบการณ์ในด้านการควบคุมและเทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากการควบคุม    
ผูต้ อ้ งขังจ�ำเป็นต้องอาศัยการสัง่ สมประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะสามารถถ่ายทอดให้เจ้าหน้าทีร่ นุ่
ใหม่ได้ศึกษาและได้เรียนรู้
2. แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งออก
เป็น 3 กลุม่ คือ การได้มาของเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ การรักษาเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การได้มาของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นั้นถูกก�ำหนดภายใต้นโยบายของรัฐบาล และกรมราชทัณฑ์
ซึ่งจะส่งผลต่อนโยบายในการควบคุมผู้ต้องขังของแต่ละเรือนจ�ำ ดังเช่น เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดนั้น
กรมราชทัณฑ์กำ� หนดให้ตอ้ งควบคุมผูต้ อ้ งขังทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีย่ ากต่อการควบคุม เป็นกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
ที่มีอิทธิพล หรือที่เรียกว่า กลุ่มผู้ต้องขัง Big Name ซึ่งลักษณะผู้ต้องขังที่แตกต่างจากเรือนจ�ำ โดย
ทั่วไปนั้น คุณสมบัติ หรือทักษะ ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ต้องขัง       
เพื่อความสามารถการควบคุมผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์จึงจะต้องมีการวางแผนการสรรหาเพื่อที่จะได้
บุคลากรมาปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามต้องการ หรือผ่านการพัฒนาความ
สามารถจนสามารถควบคุมผู้ต้องขังดังกล่าวได้
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดนั้น ต้องประกอบไปด้วยขั้นตอน
การก�ำหนดเป้าหมายของเรือนจ�ำ ก�ำหนดภารกิจของเรือนจ�ำ เพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการด้านบุคลากร
ภายในเรือนจ�ำ พร้อมกับวิเคราะห์สภาพการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบนั และส�ำรวจจ�ำนวนบุคลากร
ทัง้ หมดของเรือนจ�ำทีม่ อี ยู่ และความต้องการ การโยกย้าย การเลือ่ นต�ำแหน่ง  เพือ่ ให้สอดคล้องภารกิจ
ของเรือนจ�ำกับนโยบายที่กรมราชทัณฑ์ก�ำหนด  และตรวจสอบบุคลากรที่จะครบเกษียณอายุราชการ
ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนบุคลากรที่ว่าง
การสรรหาเลือกสรร และการจัดวางคน จากการศึกษาจะพบว่าผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดต้องมีคุณสมบัติ
ประวัตดิ ไี ม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ซือ่ สัตย์ สุจริต มีทกั ษะและความรูใ้ นการควบคุมผูต้ อ้ งขัง ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้สามารถได้ขา้ ราชการทีม่ คี วามเหมาะสม และการก�ำหนดคุณลักษณะบุคคลนัน้ ต้องโปร่งใสและเป็น
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ธรรมเพือ่ ให้ขา้ ราชการทุกระดับรับรูถ้ งึ เกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คง
สูงสุดต้องผ่านหลักสูตรเฉพาะในการปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำแดนมัน่ คงสูงสุดก่อน จึงจะสามารถมาปฏิบตั ิ
งานได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ความสามารถ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการจัดวางคนในต�ำแหน่งต่าง ๆ ภายในเรือนจ�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดสวัสดิการ       
ที่สามารถจูงใจให้บุคลากรท�ำงานเกิดประสิทธิภาพ เป็นต้น                                                                                         
การรักษาเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ ซึง่ จะประกอบไปด้วยการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ความปลอดภัย
และสุขภาพ สวัสดิการ ซึ่งประเด็นในการรักษาบุคลากรของเรือนจ�ำเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้นโยบายและ
แผนของเรือนจ�ำ การประเมินการปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดนัน้ จะต้องมีการประเมิน โดยมี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินทีช่ ดั เจนและเป็นธรรม เปิดเผยให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คนทราบ และเข้าใจ
อย่างทั่วถึง
ความปลอดภัยและสุขภาพ จากการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด
นัน้ ส่วนใหญ่มคี วามกังวลในเรือ่ งโรคทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน ในการตรวจค้น และป้องกันภายในเรือนจ�ำ 
เช่น การตรวจค้นโดยเครือ่ งเอกซเรย์ เครือ่ งตัดสัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น โดยผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน หรือ
เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับเครือ่ งตรวจค้นต่าง ๆ ต้องผ่านการอบรมเสริมสร้างความรูท้ ถี่ กู ต้องและ
เหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ การป้องกัน และมีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี ส�ำหรับ
สวัสดิการเจ้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด   มีความจ�ำเป็นอย่างมาก การจัดสวัสดิการใน
เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สวัสดิการที่เป็นขวัญและก�ำลัง
ใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสวัสดิการประเภทนี้จะเป็นไปเพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ เช่น
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น หรือ สวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่เกิดความเดือดร้อน เป็นต้น
สวัสดิการประเภททีส่ อง คือ สวัสดิการจูงใจในการปฏิบตั งิ าน หรือกระตุน้ การท�ำงานหรือรางวัล ในการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของเรือนจ�ำ ไม่เป็นเฉพาะสิ่งของ หรือ เครื่องอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึง  สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ เช่น ความก้าวหน้าทางราชการ หรือเส้นทางความก้าวหน้า ซึง่ สวัสดิการ
ทัง้ 2 ประเภทดังกล่าวมานีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำความ
มั่นคงสูงสุด
การเกษียณอายุราชการ โอน/ย้าย พ้นจากต�ำแหน่ง ในรูปแบบแนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด นั้นท�ำได้โดยการวางแผนข้าราชการก่อนเกษียณ
อายุราชการโดยต้องด�ำเนินการตัง้ แต่ เริม่ รับราชการ โดยเน้นแผนการออม และการจัดการการเงินในชีวติ
ประจ�ำวัน และจัดท�ำแผนการปฏิบตั งิ านในแต่ละจุดในเรือนจ�ำให้เป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นรูปธรรม
หากมีการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนหน้าที่ สามารถเรียนรู้ได้จากคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติได้ทันที และมีการ
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบต่อไป
26

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์

ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด 

อภิปรายผล
1. การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่พบความชัดเจนในการวางแผนการวิเคราะห์งาน
การวางแผนอัตราก�ำลังในอนาคตของเรือนจ�ำทีช่ ดั เจน ซึง่ ท�ำให้การจัดคนเข้าท�ำงานตามหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในเรือนจ�ำเป็นเพียงการจัดอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปเพือ่ ทดแทนบุคลากรทีข่ าด ยังไม่ได้พจิ ารณา
ถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น คุณวุฒิ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ จึงท�ำให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในปัจจุบนั จึงเป็นเพียงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความขาดแคลน ตามความเห็นของผูบ้ ญ
ั ชาการ
เรือนจ�ำและพบว่า การก�ำหนดแผนเพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
(2557) ที่พบว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการวางแผนให้มีความสอดคล้องระหว่างแผน
กลยุทธ์องค์การกับแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับเปลีย่ นองค์การ เพือ่ ให้ได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน เหมาะกับสถานที่ท�ำงานและระยะเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมาย
ขององค์การประสบความส�ำเร็จที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้น
2. การสรรหา เลือกสรร และการจัดวางคน การสรรหาของกรมราชทัณฑ์ การด�ำเนินงาน  
จะเป็นไปตามระบบราชการ แต่การจัดวางเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ในเรือนจ�ำ โดยเฉพาะเรือนจ�ำความมัน่ คง
สูงสุดนั้น ยังไม่พบการก�ำหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุดที่ชัดเจน ซึ่งจะน�ำ    
ไปสู่การได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ค�ำรณภพ เทียนศิริ (2558)           
ที่ศึกษาพบว่าการคัดเลือกบุคลากรต่าง ๆ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาทหารต้องมีการก�ำหนดสมรรถนะให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะ
งาน และสอดคล้องกับ Felix (1995) การสรรหาเพือ่ ให้ได้ผทู้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ต้องก�ำหนดหลักความสามารถ โดยการยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคล
เข้าท�ำงานแต่ต้องยึดหลักความเสมอภาค ซึ่งต้องมีทักษะเฉพาะด้านการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
ความมัน่ คงสูงสุด นอกจากนัน้ การเรียนรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านในแดนมัน่ คง
สูงสุด แต่จากการศึกษาพบว่าการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการควบคุมผู้ต้องขังและ               
ตรวจค้น จะเป็นการเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แบบจ�ำกันต่อ ๆ มา ขาดความรู้ทักษะพื้นฐานในการดูแล
บ�ำรุงรักษา ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางจุดเกิดความเสียหาย ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ (2555) พบว่าการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
กับงาน เป็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญในการน�ำพาองค์กรให้ประสบผลส�ำเร็จ ดังนัน้ การจะเลือกบุคลากรมาปฏิบตั งิ าน
ในแดนมัน่ คงสูงสุดควรเพิม่ โดยเลือกจากบุคคลทีม่ คี วามรูพ้ นื้ ฐานด้านการใช้เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นด้วย
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ ถือว่าเป็นแรงจูงใจ และเป็นแรงกระตุ้นใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลในกลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด และเป็นกระบวนการ
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ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย ด้วยการเชื่อมโยง      
เป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่าน
กระบวนการก�ำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และผลที่ได้จากการประเมินน�ำไปประกอบการพิจารณา
ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานตามที่ ทิพาวดี   เมฆสวรรค์ (2556) กล่าวไว้ ซึ่งจากการ
ศึกษาเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ได้ จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เกิดความไม่มั่นใจ และความเป็นธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ดังที่ ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ (2559) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไม่
สอดคล้องกับลักษณะงาน แต่ท�ำเพียงเพื่อการใช้เงินด้านบุคลากรเท่านั้นจะก่อให้ขาดความเป็นธรรม
และไม่เกิดการพัฒนาบุคลากร
4. ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย อันตรายจากการปฏิบัติงานในเรือนจ�ำความมั่นคง
สูงสุด จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1. ตัวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์   ซึ่งอันตรายที่
จะเกิดขึ้น คือ ภัยจากการท�ำงาน หรือการขาดประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในงานที่ท�ำ ไม่มีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม และประมาท เป็นต้น และ 2. สภาพทั่วไปใน
เรือนจ�ำ  ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติพันธ์ มนูจันทรัถ (2557) พบว่า องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ถึงแม้จะพัฒนา
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อย่างไร แต่ถ้าต้องกลับมาปฏิบัติงานอยู่ในที่ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมสภาพทั่วไปในเรือนจ�ำ
ที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ อากาศ แสงสว่าง ความร้อน เชื้อโรคที่แพร่กระจาย
ความจ�ำเจซ�ำ้ ซากของงาน การเร่งรัดงาน ค่าตอบแทน เวลาการท�ำงานทีย่ าวนานไปจะส่งผลต่อการเกิด
อันตรายจากการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในแดนมั่นคงสูงสุดล้วนประสบกับสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ทั้งส่งเสริมการเกิดความเจ็บป่วยทาง
ด้านร่างกาย และภาวะจิตใจ
5. การพ้นจากต�ำแหน่งของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทปี่ ฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด
กรมราชทัณฑ์ได้มกี ารด�ำเนินการอย่างเป็นขัน้ ตอนชัดเจน แต่การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการ
ยังมีการเตรียมตัวน้อย ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดความกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการโดยเฉพาะรายได้เศรษฐกิจหลังเกษียณ ภาวะสุขภาพ และการได้รับการยอมรับทางสังคม      
ซึง่ สอดคล้องกับ เพ็ญประภา เบญจวรรณ (2558) การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการนั้น
ต้องมีการเตรียมตัว การเตรียมตัวด้านจิตใจ การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง หากไม่มีการเตรียม
ตัวที่เหมาะสมแล้วจะน�ำไปสู่ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจและร่างกายได้ นอกจากการเตรียมตัวเฉพาะ
ตัวบุคคลแล้ว เรือนจ�ำต้องมีการเตรียมตัวในการถ่ายทอดงานหรือองค์ความรู้จากก�ำลังคนที่มีความรู้
ความสามารถที่จะเกษียณอายุราชการ
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ในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากเรือนจ�ำทัว่ ไปและมีความ
เฉพาะ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงาน
ควบคุมผูต้ อ้ งขัง กรมราชทัณฑ์ตอ้ งมีการวางแผนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะเรือนจ�ำความมัน่ คง
สูงที่ชัดเจนในเรื่องคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
2. เรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดจ�ำต้องใช้ทกั ษะในการควบคุมผูต้ อ้ งขัง กรมราชทัณฑ์ควรพัฒนา
หลักสูตรจัดอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่านหลักสูตร    
ดังกล่าวก่อนปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการจัดท�ำตัวชี้วัดรายบุคคลได้และสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
3. ต้องพัฒนาด้านจริยธรรมคุณธรรมส�ำหรับข้าราชการให้แก่เจ้าหน้าที่แดนมั่นคงสูงสุด รวม
ถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอและ ปลูกจิตส�ำนึกค่านิยม สร้างวัฒนธรรม
องค์การเพื่อการต่อต้านการกระท�ำผิดระเบียบวินัย โดยการเชิดชูบุคลากรในองค์การที่กระท�ำความดี
หรือมีผลงานชัดเจนด้านการปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ�ำเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการกระท�ำความ
ดีในองค์การ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัย
1. ควรท�ำการศึกษาถึงคุณภาพชีวติ ของเจ้าหน้าทีใ่ นเรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุดเพิม่ เติมเพือ่ ให้
ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์การอย่างทุกมิติ
2. ควรมีการศึกษาถึงช่วงอายุทเี่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ านในแดนมัน่ คงสูงสุด เนือ่ งจากพบว่า
ลักษณะสิ่งแวดล้อมในเรือนจ�ำ  ลักษณะการปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงช่วงอายุที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะ
อย่างเรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด
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