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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2)ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน (3)แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วน
ของการวิจัยสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คน 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ การพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์ลายมือและ
การทะเบียนประวัติอาชญากร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลสูงสุดเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ Afis ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และใช้ KPI 
เป็นตัวช้ีวัด ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใช้สถิติผลการปฏิบัติงานเป็นตัวช้ีวัด ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ 
2561 จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ท าให้สถิติการตรวจประวัติบุคคล  
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากสรุปผลแบบสอบถามเพื่ อประเมินความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของพนักงานสอบสวน และประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
อาชญากร ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ ไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณ ก าลังพลไม่เพียงพอ ปริมาณงานท่ีมีเข้ามามาก จากกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ และ
นโยบายของรัฐ ส่วนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง พบว่ามีการเสนอแนะให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุม เพื่อให้การประสานที่สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงาน 

ค าส าคัญ : กองทะเบียนประวัติอาชญากร ( Criminal Records Division )  

 

 

บทน า 
จากสภาพปัจจุบันที่มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกๆ วัน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น

เหตุเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น ลักขโมยทรัพย์ ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไปจนถึงการก่อเหตุใหญ่ๆ เช่น การ
ทะเลาะวิวาท ข่มขืน กระท าช าเราทางเพศ ฆาตกรรม รวมไปถึงการก่อเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ ซึ่งการก่อเหตุมีขึ้นทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกเพศ ทุกวัย และมีการพัฒนาการก่อเหตุอาชญากรรมใน
รูปแบบต่างๆ และทวีความรุนแรงและโหดเหี้ยมมากขึ้น ซึ่งมีผลมาจากในสังคมปัจจุบนัมีความเปลี่ยนแปลง มีปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ า ผู้คนมีความเครียดมากขึ้น ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขาดความเมตตาซึ่งกันและกัน และมีจิตใจ
โหดเหี้ยมทารุณอารมณ์รุนแรงขึ้น เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
สังคมอินเตอร์เน็ตทีมีเรื่องราวให้ศึกษามากมายทุกรูปแบบ อาจเกิดความคึกคะนอง อยากลอง อยากรู้อยากเห็น 
จากการเสพสื่อมากเกินไป รวมถึงการสรรหาอุปกรณ์ในการก่อเหตุสามารถหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งการเลี้ยงดูจาก
ครอบครัวสมัยใหม่ที่มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง ท าให้เด็กมีปัญหาครอบครัวมากข้ึน ปัญหาด้านกฎหมายที่ไม่มีความ
เด็ดขาดและไม่รุนแรงพอให้ผู้ก่อเหตุเกรงกลัว สังคมไทยมีความอ่อนแอ ปัญหาทางสังคม  การศึกษา ความเลื่อมล้ า 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์

หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 **นักศึกษาหลักรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ทางสังคม ยาเสพติด และการแต่งกายของผู้หญิงที่ล่อแหลม และการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศเป็น
จ านวนมากเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงในปัจจุบัน ในการก่อปัญหาอาชญากรรมบางกรณีอาจ
ทราบตัวคนร้ายแต่พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมมีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถน าตัวคนร้ายมาลงโทษได้ 
การน าวิทยาการมาใช้ในการชี้ระบุตัวคนร้ายจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะต้องมีเข้ามาเพื่อสนับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (คณะนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ
ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร, 2560, หน้า 14) 

งานทะเบียนประวัติอาชญากร ( ทว. ) เป็นหน่วยที่ช่วยอ านวยประโยชน์ ให้ผลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสอน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ผล
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากร เนื่องจากงานทะเบียนประวัติอาชญากร  

เป็นวิทยาการที่มีความส าคัญแขนงหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญที่ปฏิบัติงานด้วยความช านาญเป็นหลัก เพื่อน ามาใช้
ในการช้ีระบุตัวบุคคล มีเทคนิคด้านต่างๆ คือ วิชาการว่าด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ วิชาการว่าด้วยรูปลักษณะต าหนิ
รูปพรรณของบุคคล วิชาการว่าด้วยแผนประทุษกรรม วิชาว่าด้วยการชี้ระบุทรัพย์สิน (สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการ
พิสูจน์หลักฐานต ารวจ, 2553, หน้า 19) ซึ่งในอดีตพนักงานสอบสวบโดยทั่วไปมักจะเน้นการสอบสวนในทางการหา
พยานบุคคลเป็นส่วนใหญ่ บางครั้งมีกรณีที่ผู้ต้องหากระท าผิดจริง แต่พนักงานสอบสวนไม่มีการน าพยาน  
วัตถุพยานหรือพยานหลักฐานเข้ามาประกอบก็อาจท าให้ผู้ต้องหาได้รับการยกฟ้อง หรืออาจได้รับการปล่อยตัวใน 
ช้ันศาลจากขาดพยานหลักฐานท่ีแน่นหนาเพียงพอท่ีศาลจะเช่ือถือและยอมรบัได ้จากปัญหาดังกล่าว หากการพัฒนา
งานในกระบวนยุติธรรมยังไม่สามารถท าได้อย่างมีประสทิธิภาพเพียงพอ จะมีผลท าให้ไม่สามารถควบคุมความรนุแรง
และแนวโน้มของอาชญากรรมที่เพ่ิมมากข้ึนได้ ต ารวจจึงมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามในการสืบสวนติดตามจับกุมตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษให้ได้ ซึ่งการสืบสวนปราบปรามจะได้ผลส าเร็จ นอกจากจะต้องใช้ความรู้ด้านวิชาการต ารวจ
แล้ว ยังจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ วิทยาการต ารวจ ประวัติความเป็นมา รวมถึงวิธีการของคนร้ายประเภทต่างๆ 
อีกด้วย ทั้งการต้องรู้จักบุคคลในพื้นที่ให้มากที่สุด การแยกให้ได้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย ใครเป็นผู้มี
พฤติกรรมการโจรกรรมแบบไหน ซึ่งต ารวจจะต้องเรียนรู้และพยายามจดจ าให้แม่นย าและจดจ าให้ได้มากที่สุด เพื่อ
แประโยชน์ในการสืบสวนปรามปรามอาชญากรรม (คณะนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยต ารวจร่วมกับกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร, 2560, หน้า 14) 
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1.)  จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ประเด็นการปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ข้อ 11.4 
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิด
ความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มีนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โดยการ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นกิจกรรมหลักส าคัญของทุกหน่วยงานในการด าเนินงานในการ
ด าเนินภารกิจหลักของหน่วยงาน อีกทั้งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคง และเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน คือการสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ ในขั้นตอนการด าเนินการจับกุมและด าเนินคดี เทคโนโลยีจะช่วย
เพิ่มความแม่นย า และช่องทางในการรวบรวมพยานหลักฐานมัดตัวผู้ต้องสงสัย ในระดับ 3 การรักษาความปลอดภัย
เชิงรุก โดยใช้ข้อมูลเชิงลึก โดยขีดความสามารถเชงิดิจิทัล ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยในการสืบสวน เช่น ประวัติ
อาชญากร และคดีอาชญากรรม (Cinimal Record and Crime Cases Data Intergration) รวมถึงยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการต ารวจ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 – 2579) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประเด็นที่ 2 การกระจาย
อ านาจโดยพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่ และสร้างระบบเช่ือมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยปฏิบัติพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
เช่ือมโยงการปฏิบัติงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติ, 2560, หน้า 1-2 ) 

 ระบบงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากรในสมัยก่อนมีความล่าช้า ไม่ทันสมัย และเกิดความผิดพลาด
ได้ง่าย อย่างเช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยการกลิ้งหมึกพิมพ์ หากพิมพ์ออกมาไม่ได้คุณภาพ กลิ้งนิ้วไม่เต็มหน้านิ้ว 
พิมพ์ไม่ติดจุดใจกลางหรือจุดสันดอนขวา – ซ้าย หรือพิมพ์เลอะเลือน ไม่ชัดเจนแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ตรวจก็ไม่
สามารถปฏิบัติการให้ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับผลได้
ทันท่วงที ท าให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ทว. ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้มีความทันสมัย 
รวดเร็ว และมีความถูกต้อง เพื่อสนองตอบต่อหน่วยงานที่เข้ามารับการสนับสนุนข้อมูลจากกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากรใน
จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยน าเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากร คือ ระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร 
(CDS), ระบบตรวจสอบ ลายพิมพ์น้ิวมืออัตโนมัติ(AFIS), ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย (PICASSO) 
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว แล้วจึงน ามาลงในระบบสารสนเทศ โดยการ ท างาน
ต้องประสานงานและร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อให้การติดตามจับกุมคนร้ายมาด าเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว การท างานของ
หน่วยงานกองทะเบียนประวัติอาชญากรดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่  ต ารวจทั้งงานป้องกัน
ปราบปราม สืบสวน สอบสวน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ตลอดเวลาตามความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านการสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ความผิด ซึ่งสนับสนุนงานการท างานของหน่วยงานราชการเป็นหลัก (ชลิดา นาคสุด, 2554) 

การบริหารงานเพื่อให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เกี่ยวกับการยกระดับการบริการประชาชน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ปี 2561 ไว้ว่า “กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรจะพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” และมี พันธกิจ คือ 
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“พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
พัฒนาและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมการด าเนินการ เพื่อให้การบริการ ตรวจสอบ แจ้งผล มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และรัดกุม พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม” และเพื่อให้การบริหารงาน
ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ปี 2561 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานของ
กองทะเบียนประวัติอาชญากรให้มีความทันสมัย มีการก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน จะต้องมีการน าแนวคิด 
ทฤษฎี การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงาน และเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาให้
ก้าวไปสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ท าให้ระบบราชการไทยจะต้องพัฒนาให้ทันกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน์ กองทะเบียน
ประวัติอาชญากรจึงได้น าระบบการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับงานด้านกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานท าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นย า และสามารถตอบสนองต่อผู้
มาใช้บริการได้อย่างทันท่วงทีตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองทะเบียนประวัติอาชญากร) 
 ในปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นจ านวนมาก เนื่องจากหลายหน่วยงาน หลายองค์กร มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรของผู้ต้องการเข้าสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เช่นการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ต้องหา นักโทษ ศพไม่ทราบช่ือ การยืนยันประวัติผู้ร้ายข้ามแดน การพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษประหาร นอกจากนี้ยัง
มีการให้บริการในส่วนของภาคเอกชน เช่น การตรวจสอบประวัติผู้สมัครงาน ผู้ขออนุญาตต่างๆ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย และการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ต้องการท าขับขี่ของกรมการขนส่ง ท าให้การตรวจสอบประวัติ 
อาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งการตรวจสอบลายนิ้วมือ การตรวจสอบช่ือ ช่ือสกุล มีผู้เข้ามารับ
บริการมากมายทุกวัน การบริหารงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย และ
สามารถบริการได้อยา่งรวดเรว็ และมีความถูกต้อง จึงมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561-ของ
กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจให้มีความทันสมัย โดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ และ
จะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันโลกท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานภายใต้
วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และก้าวทันยุคสมัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และตรงเป้าหมายของวิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงาน
พิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
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1.   ข้อมูลเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สื่ออิเล็คทรอนิคส์ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทาง
วิชาการทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2.   การสัมภาษณ์ ข้าราชการต ารวจท่ีท าหน้าที่ในการบริหารงาน ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดย
เป็นข้าราชการระดับสูงจ านวน 5 คน และเป็นข้าราชการช้ันสัญญาบัตรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 คน ดังนี ้

 1. ผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ านวน 4 คน 

 2. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้ก ากับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ านวน 1 คน 

3. ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี กองทะเบียนประวัติอาชญา
กร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ านวน 2 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูลในการท าวิจัยนีผู้้วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ โดยผูว้ิจัย
น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะประเด็นโดยใช้
วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ได้แก่ กระบวนการการบริหารงานภายใต้วสิัยทัศน์ ปี 2561 ของกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ส านักงานพิสจูน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และน าข้อมลูทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว
ข้างต้นมาเปรยีบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึง
ลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงกันหรอืแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กับข้อมูลเอกสาร เพื่อใช้ในการ
อภิปรายผล 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า กระบวนการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ ปี 2561 ว่า “กองทะเบียนประวัติอาชญากร
จะพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” การบริหารงานภายใต้
วิสัยทัศน์ ปี 2561 จึงเป็นกระบวนการในการบริหารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้งานของกองทะเบียนประวัติอาชญากรให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากการวิจัยโดยใช้ Balanced Scorecard : BSC เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหาร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารสมยัใหม่ ทั้งยังเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อน าไปสู่แนวทางใน
การด าเนินงานของแต่ละฝ่าย มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
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1) มิติด้านประสิทธิผล เทียบได้กับมุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) ผลการ
ด าเนินงานด้านการลดลงของต้นทุน (cost reduction) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้การปฏิบัติงานงานสะดวกรวดเร็ว ช่วย
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน งานที่ออกมามีความถูกต้องแม่นย า เกิดความผิดพลาดน้อย ลดต้นทุนด้านเวลา 
งบประมาณและบุคลากร อย่างเช่นการใช้เครื่อง Live Scan แทนการกลิ้งนิ้วด้วยหมึกท าให้ได้ลายพิมพ์นิ้วมือที่มี
คุณภาพสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
งานที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดท าโครงการ Afis 5 (โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติ) ซึ่งได้พัฒนาในส่วนท่ีเป็นกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจก่อน แล้วจึงค่อย
พัฒนาในส่วนอื่นต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชาเป็นอย่างดีในการจัดท าโครงการดังกล่าว อีกท้ังยังมี
การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่งข้อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ซึ่ง
จะต้องกระท าภายใต้ กฎ ระเบียบกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูล 

2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการการเทียบได้กับ มุมมองด้านผู้มาใช้บริการ ( Customer 
perspective) กระบวนการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงาน
พิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการแก่ประชาชน ตามนโยบายของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการบริการประชาชน โดยในส่วนของการบริการประชาชน ได้มี พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2558, หน้า 1) กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยการจองคิวออนไลน์ผ่ าน
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้มารับบริการไม่ต้องมานั่งรอคิวเป็นเวลานาน การจัดกระบวนการตรวจสอบประวัติให้ง่ายต่อ
การใช้บริการ ป้ายแสดงวิธีการตรวจประวัติ ป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ประชาสัมพันธ์ที่พร้อมให้ค าแนะน า การ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 

3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการเทียบได้กับเทียบได้กับมุมมองด้านการด าเนินการ
ภายใน (Internal process perspective) ในกระบวนการปฏิบัติงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงาน
พิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้น ได้มีพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียน
ประวัติอาชญากร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ AFIS (Automated 
Fingerprint Identification System) ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
งานตรวจสอบประวัติบุคคล และประวัติอาชญากร ท่ีมีเพิ่มมากขึ้นจากข้อบังคับ กฎระเบียบ พ.ร.บ. ต่างๆ บังคับให้
ต้องมีการตรวจประวัติบุคคล อีกทั้งยังมีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อการปฏิบัติงาน 

4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร เทียบได้กับมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and 
growth perspective) เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในสังกัด ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือ และการ
ทะเบียนประวัติอาชญากร ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกนาย ให้มีความรู้ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติ
อาชญากร รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดมี
ความรู้ ความช านาญ และสามารถท างานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานพิสจูน์หลักฐานต ารวจ 

1) มิติด้านประสิทธิผล เทียบได้กับมุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) ผลการด าเนินงาน
ด้านการลดลงของต้นทุน (cost reduction) การใช้เงินค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ในการบริหารพัฒนาเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนไม่มีความชัดเจนในการเบิกจ่าย ท าให้ไม่สามารถน าเงินค่าธรรมเนียมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนได้ 

2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการการเทียบได้กับ มุมมองด้านผู้มาใช้บริการ (Customer perspective) 
จ านวนผู้มารับบริการที่มีปริมาณมาก ท าให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน สถานท่ีบริการตรวจสอบประวัติบุคคลมีความคับ
แคบ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอกับการให้บริการ  

3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการเทียบได้กับมุมมองด้านการด าเนินการภายใน ( Internal 
process perspective) บุคคลากรขององค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ แต่
เมื่อมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ท าให้ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ 
ท าให้ใช้เป็นเวลานานถึงจะเข้าใจ จึงต้องใช้เวลาในการปรับใช้เทคโนโลยี ปรับทัศนคติของคนให้มีความรู้ความเข้าใจ
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และขาดก าลังพลที่มีความรู้เฉพาะด้าน หรือผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง รวมถึงการบริหารงานที่ไม่ต่อเนื่อง จากการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บังคับบัญชาตามวาระ ส าหรับการ
รับประวัติจากหน่วยงานอื่นมาตรวจบางครั้งข้อมูลที่ได้มาไม่ครบถ้วน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ต่อไปได้ ในการรับข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่ส่งข้อมูลเข้ามาตรวจ อย่างเช่น โรงพัก บางครั้งข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบได้ 

4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร เทียบได้กับมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and growth 
perspective) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร อีกท้ังบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่จะยึดติดวิถี
การท างานแบบเดิมๆ ไม่ค่อยเปิดรับมิติใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1)  มิติด้านประสิทธิผล เทียบได้กับมุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) ผลการด าเนินงาน
ด้านการลดลงของต้นทุน (cost reduction) ควรมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ประสานข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อการใช้งาน รวมถึงควรมีการส่งข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์เพื่อประหยัดเวลา และลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ รวมถึง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และผลการตรวจสอบมีความเช่ือถือได้ ท าให้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เข้ามาใช้บริการตรวจสอบประวัติเพื่อประกอบการขออนุญาต สมัครงาน อุปสมบท ท าใบอนุญาตขับข่ีรถสาธารณะ 

2)  มิติด้านคุณภาพการให้บริการการเทียบได้กับ มุมมองด้านผู้มาใช้บริการ (Customer perspective) 
การเบิกค่าใช้จ่ายโดยใช้เงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้ในเรื่อง
ใดได้บ้าง เพื่อจะได้น าเงินมาปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนได้ โดยการน าเงินค่าธรรมเนียม
มาใช้ในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมารับบริการ ท้ังการจัดสถานที่ให้กว้างขวางเพียงพอกับผู้
มารับบริการที่มีมากขึ้น ขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่สลับซับซ้อน มีจุดแจ้งบอกที่ชัดเจนในจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้มารับ
บริการเกิดความพึงพอใจในการมารับบริการ 
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 3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการเทียบได้กับเทียบได้กับมุมมองด้านการด าเนินการภายใน 
(Internal process perspective)  ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญในการดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง การด าเนินงานภายในองค์กรขาดความต่อเนื่องใน
การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากมีการแต่งตั้งโยกย้ายตามวาระ ท าให้การบริหารงานต้องเริ่มต้นใหม่  
ในขณะที่บางท่านเห็นว่า กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ท างานภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ท าให้การน าเทคโนโลยีบางตัวท่ีเหมาะกับการน ามาประยุกต์ใช้
ภายในองค์กรไม่สามารถท าได้ และผู้บังคับบัญชาจะต้องเล็งเห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ และผู้บังคับบัญชาจะต้องลงมาดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วย รวมถึงการจัดท าโครงการเพื่อคัดเลือกข้าราชการต ารวจดีเด่นและมอบรางวัล
ให้เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดีต่อไป  

4)  มิติด้านการพัฒนาองค์กร เทียบได้กับมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and growth 
perspective) การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเพื่อเข้ามา
รับต าแหน่ง การสนับสนุนให้มีการวิจัยให้ข้าราชการต ารวจในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีให้มากขึ้น การศึกษาและจัดท าวิจัยเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ อีกทั้งการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มความรู้ความช านาญให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชาจะต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า การวิจัย ว่าในปัจจุบันจะ
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้าง  

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีกระบวนการ
บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับภารกิจของกองกองทะเบียนประวัติอาชญา
กร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ปี 2561 และด าเนินภารกิจ
ให้สอดคล้องกับ แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ประเด็นการปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ข้อ 11.4 
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิด
ความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงก าหนดให้มีนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โดยการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นกิจกรรมหลักส าคัญของทุกหน่วยงานในการด าเนินงานในการด าเนิน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน อีกทั้งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การยกระดับความมั่นคง และเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน คือการสร้างความปลอดภัยในชีวิต และชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ ในขั้นตอนการด าเนินการจับกุมและด าเนินคดี เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความ
แม่นย า และช่องทางในการรวบรวมพยานหลักฐานมัดตัวผู้ต้องสงสัย ในระดับ 3 การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก 
โดยใช้ข้อมูลเชิงลึก โดยขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยในการสืบสวน เช่น ประวัติ
อาชญากร และคดีอาชญากรรม (Cinimal Record and Crime Cases Data Intergration) รวมถึงยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการต ารวจ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 – 2579) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประเด็นที่ 2 การกระจาย
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อ านาจโดยพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่ และสร้างระบบเช่ือมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยปฏิบัติพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
เช่ือมโยงการปฏิบัติงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติ, 2560, หน้า 1-2 ) ซึ่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ได้บริหารงานโดย
มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังที่บีแฮนและโฮลัมให้
ความหมายไว้ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ท าให้มนุษย์สามารถสร้างระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนท าให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์อย่างมหาศาล เช่น การใช้ท าทะเบียนข้อมูล การจัดเก็บ การ
ประมวลผลการค้นคืน การส่งและรับสารสารสนเทศต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรสาร 
โทรคมนาคม ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ในการจัดเรียงเอกสาร เครื่องท าบัญชีอัตโนมัติ เป็นต้น”  
(อ้างถึงใน มารุต สมวงศ์, 2554) กองทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ในการจัดระบบ
ฐานข้อมูลประวัติอาชญากร ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแตกต่างกันตามลักษณะของระบบข้อมูลและวิธีการใช้งาน 3 ระบบ คือ 
ระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร CDS (CRIMINAL DATABASE SYSTEM), ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติ AFIS (AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM ),ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบใบหน้า
คนร้าย  PICASSO  ( POLICE IDENTIKIT COMPUTER ASSPUTER ASSISTED SUSISTED SKETCHING OUTFIT 
) ปัจจุบันใช้โปรแกรม PHOTOSHOP มาใช้งานแทน และมีการบริหารงานด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดท าโครงการ Afis 5 (โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลาย
พิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต ที่มีปริมาณงานเข้ามาเป็นจ านวนมาก จาก กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ นโยบายของรัฐ ที่จะต้องให้มีการตรวจประวัติบุคคล และมีการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของการประเมินผลการด าเนินงาน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาศัยการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการ
จัดท าสถิติผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมถึงการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานสอบสวน และ
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการใช้บริการกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญา
กร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 จากการบริหารงานโดยการใช้ Balanced Scorecard : BSC เป็นเครื่องมือทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Tool) น ามาใช้เพื่อการประเมินและพัฒนาผลงานขององค์กร (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ท าให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก็คือ 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติ หากเรามีเครื่องมือที่ดี และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะช่วยระยะเวลาในการ
ปฏิบัติ ลดก าลังพลในการปฏิบัติงาน ท าให้งานออกมาถูกต้องแม่นย า ซึ่งเป็นการลดต้นทุนภายในองค์กรอีกด้วย 

2. ปัญหาในส่วนของผู้มาใช้บริการ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้มา
รับบริการต้องรอเป็นเวลานานๆ สถานท่ีในการบรกิารตรวจสอบประวัตมิีความคับแคบ เครื่องอ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอกับจ านวนผู้มารับบริการ เนื่องจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรมีการเปิดบริการให้จองคิวออนไลน์ เพื่อที่
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ผู้มารับบริการจะได้ไม่ต้องมารอคิวนาน แต่มีผู้ใช้บริการจองคิวออนไลน์น้อยมาก จึงมีปัญหาจ านวนคนที่มารอรับ
บริการเกินกว่าอัตราที่ก าหนดต่อวัน ท าให้ก าลังพลที่ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานท่ีมากเกินไป  

3. ปัญหาในการด าเนินการภายในองค์กร เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีการแต่งตั้ งโยกย้าย
ตามวาระ ท าให้การบริหารงานภายในองค์กรไม่มีความต่อเนื่อง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมาบริหารงานใหม่ ต้อง
มาเริ่มต้นใหม่ ท างานงานท่ีด าเนินการอยู่มีความล่าช้า ในส่วนของบุคคลากรขององค์กรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือ แต่เมื่อมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ท าให้ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมเพื่อให้มี
ความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ ท าให้ใช้เป็นเวลานานถึงจะเข้าใจ จึงต้องใช้เวลาในการปรับใช้เทคโนโลยี ปรับ
ทัศนคติของคนให้มีความรู้ความเข้าใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงขาดก าลังพลที่มีความรู้เฉพาะด้ าน หรือผู้ที่จบ
การศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ส าหรับการรับประวัติจากหน่วยงานอื่นมาตรวจบางครั้ง
ข้อมูลที่ได้มาไม่ครบถ้วน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานต่อไปได้ 

4. ปัญหาในส่วนของการพัฒนาองค์กร ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการฝึกอบรม
บุคลากร อีกท้ังบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่จะยึดติดวิถีการท างานแบบเดิมๆ ไม่ค่อยเปิดรับมิติใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงการขาดการสนับสนุนให้มีการวิจัยให้ข้าราชการต ารวจในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีให้มากขึ้น ขาดการศึกษาและจัดท าวิจัยเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านกังานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ว่าในปัจจุบันจะสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้าง 

 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายใต้วิสยัทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) คือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าเอาแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ อย่างเช่น การค านึงถึงหลักความคุม้ค่า และการ
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นส าคัญ (บุญเกยีรติ การเวกพันธุ์, 2560, 
หน้า 119) โดยกองทะเบียนประวตัิอาชญากร ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้
ปรับเปลีย่นการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานใหม้ีขีดความสามารถในการ
รองรับปริมาณงานท่ีเข้ามาเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการปรับเปลี่ยนแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการที่งานหลัง่ไหลเข้ามาจาก 
การก าหนด กฎ ระเบยีบ พระราชบัญญัติ นโยบายของรัฐ รวมถึงแนวความคิดที่จะจ้างงานบุคคลภายนอกเข้ามา
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนข้าราชการต ารวจที่ขาดแคลน ในส่วนของงานท่ีไมก่ระทบต่อ กฎ ระเบียบ หรือการรัว่ไหลของ
ข้อมูล รวมถึงการจดัท าโครงการแจ้งผลการตรวจสอบประวัติทางอินเตอร์เนต็ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และมีความปลอดภัยของข้อมูล และผลที่ได้จะต้องสามารถรับรองเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ ซึ่งหากสามารถท าได้เป็นผลส าเร็จจะได้ขยายในส่วนการรับข้อมลูทางอินเตอร์เนต็ต่อไป ซึ่งตรงกับ
แนวทางในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในข้อท่ี 4 การสร้างระบบสนับสนุนท้ังในด้านบุคลากร (การฝึกอบรม 
ระบบค่าตอบแทน และระบบคณุธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงค ์
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2561 ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ผู้บังคับบัญชาจะต้องช่วยผลักดันโครงการที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีประสิทธิภาพ
มาใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน ให้ประสบความส าเร็จ 

2. จัดสรรค่าธรรมเนียมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานให้เหมาะสม 
3. สนับสนุนก าลังพลในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และควรจัดสรรก าลังพลที่มีความรู้สามารถด้าน

เทคโนโลยีมาประจ าต าแหน่งให้เหมาะสม 
4. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถและ

มีความช านาญในต าแหน่งที่ปฏิบตัิงาน 
5. การเช่ือมโยงข้อมลูกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจะช่วยระยะเวลาด าเนินการ และลดความผดิพลาดใน

การส่งข้อมูล แต่ต้องอยู่ภายใต้ กฎ ระเบยีบ ความปลอดภยัของข้อมูล 
6. การส่งผลทางอิเล็คทรอนิคส์ จะช่วยให้การท างานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ต้องอยู่ภายใต้ กฎ 

ระเบียบ ความปลอดภัยของข้อมูล 
7. ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้เข้ามาดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
8. ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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