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งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร  ศึกษา
กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะหลัก
ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพชองข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามภารกิจมีความ
รับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ โดยมีรูปแบบและวิธีการ ปฏิบัติงานในลักษณะ
จัดแบ่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่แตกต่างกันอย่างมีแบบแผน มีความสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน และมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ พบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาด้านอัตราก าลังใน
การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบเอกสาร ด้านขวัญและก าลังใจที่เกิดจากความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติ
หน้าที่ แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการพัฒนา สมรรถนะหลักได้แก่ การ
บริหารจัดการด้านอัตราก าลังและผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาร
เฉพาะหน้า การแลกเปลี่ยนความรู้ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามข้อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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บทน า 
กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ใน              

ความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอ านาจของกรม โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
เพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่ และอ านาจของกรม             
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพการและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
ในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถด ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ 
โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 1) ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมาย 
โดนด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่อยู่และอ านาจของกรมให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจน
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์กร
สหประชาชาติ 3) ด าเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุม หรือดูแลตามหน้าที่และอ านาจของกรม 4) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
วิธีการปฏิบัติ และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เพ่ือการตรวจพิสูจน์    
ในสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและ 5 ) ปฏิบัติการ
อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรั ฐมนตรี
มอบหมาย โดยลักษณะงานพิเศษของกรมราชทัณฑ์  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตลอด 24 ชั่ว โมง                         
โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังในการปฏิบัติงานเฉพาะเวลาราชการเพียงวันละ 8 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นกรอบอัตราก าลังต่ าที่สุดที่สามารถจะปฏิบัติงานได้ ส่ วนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอีก                
16 ชั่วโมง และในวันหยุดราชการ ราชทัณฑ์ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่                    
ในเวลาราชการปกติ ทุกต าแหน่งมาเข้าเวรยามรักษาการณ์ท าให้ข้าราชการเรือนจ า/ทัณฑสถาน                  
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรากตร ากว่าข้าราชการอ่ืน จึงก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย เสียขวัญ ไม่มีเวลา               
ให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ และยังเป็นงานที่ต้องปฏิบัติทันทีไม่สามารถปฏิเสธหรือผ่อนผันปฏิบัติ                
ในเวลาต่อมาภารกิจหลักที่ส าคัญประการแรกของกรมราชทัณฑ์ คือ การควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี 
กรมราชทัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธการรับตัวผู้ต้องขังไว้ในความควบคุมได้ แม้เรือนจ าจะมีอัตราก าลังหรือสถานที่
ควบคุมไม่เพียงพอก็ตาม ประกอบกับการควบคุมหรือการปล่อยตัวผู้ต้องขังจะต้องท าในทันทีที่ได้รับหมาย
ศาลหรือค าสั่งตามกฎหมาย จะผ่อนผันไปด าเนินการในวันอ่ืนไม่ได้ ข้าราชการเรือนจ าจึงต้องปฏิบัติงาน   
ให้เสร็จสิ้นโดยพลันแม้ว่าจะเลยเวลาราชการหรือขาดแคลนอัตราก าลังก็ตาม ท าให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน                   
อยู่ในปัจจุบันต้องรับภาระหนักและเกิดความกดดันสูง โดยปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง             
และต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องแม่นตรงจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้ การรับหมายศาล               
การรับ-ปล่อย-ตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง การค านวณวันพ้นโทษ การลดวันต้องโทษ และการด าเนินงาน               
ด้านอ่ืนๆ  เช่นการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาด เป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบจะผิดพลาดไม่ได้                 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะทาง ซึ่งลักษณะของงาน                      
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มีความยากมาก โดยเฉพาะงานด้านนการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม การแก้ไข
พัฒนาผู้ต้องขังที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้ายโดยสันดานเป็นงานที่ยากยิ่ง เนื่องจากผู้กระท าผิดส่วนใหญ่                     
สะสมพฤติกรรมความคิดและจิตส านึกในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นบุคคลที่มีสภาพจิต
ผิดปกติ ดื้อด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังนั้น งานด้านการอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงความผิด 
และพฤติกรรมผู้ต้องขังให้เป็นปกติสุขเหมือนบุคคลทั่วไป จึงเป็นงานที่ถือได้ว่ามีความยากมากเป็นพิเศษ  
ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ยังคงต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์                     
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 ประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2499 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 รวมทั้ง การปฏิบัติ                  
ตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องขององค์กร
สหประชาชาติตามความเหมาะสมและงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงาน                      
กับองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ สถานทูต สถานกงสุล ตลอดจนองค์กรเอกชน                 
และส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นงานที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และปลอดภัยของสังคม ลักษณะงานของ             
กรมราชทัณฑ์หากการปฏิบัติหน้าที่เกิดความบกพร่องหรือเกิดความผิดพลาดขึ้น เช่น ผู้ต้องขังแหกหั ก
หลบหนี  ปล่อยตัวผิด หรือระบบแก้ไขผู้ต้องขังไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ต้องขังกลับไปกระท าผิด                           
สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการ
ยุติธรรม ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสังคม (กรมราชทัณฑ,์ ม.ป.ป.)  

ในส่วนของฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับข้อมูลประวัติผู้ต้องขัง การปฏิบัติตามหมายศาล การค านวณวันต้องโทษจ าคุก และการปล่อยตัว
ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นลักษณะงานที่มีหน้าที่หลายประการด้วยกัน ดังนั้น การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน     
ของข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร จึงมีความจ าเป็น                
อย่างยิ่งที่ต้องศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพชองข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์              
และแผนปฏิบัติราชการตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดแนวทางไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและทิศทาง             
ขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดเป้าหมายและทิศทางองค์กร เพ่ือสนับสนุน              
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญการบริหารและพัฒนางานราชทัณฑ์ 
เพ่ือให้ข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์กร             
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันภารกิจของ            
กรมราชทัณฑ์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ก าหนดไว้คือ“องค์กร
สมรรถนะสูงด้านการควบคุม และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน                  
และนวัตกรรม”เพ่ือที่จะอ านวยประโยชน์ในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ
โดยรวมต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. วิธีการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยดังนี้ 
1.1 การวิจัยเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   1.2 การวิจัยภาคสนาม โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการสัมภาษณ์             

แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ประชากรได้แก่ บุคลากร ข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษ

กรุงเทพมมหานคร ที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
    2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากข้าราชการฝ่ายทะเบียน
ประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามภารกิจของข้าราชการ                

ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีดังนี้  
งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินการ                     

ตามหมายศาล การจัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง (ร.ท.101) การค านวณวันพ้นโทษของผู้ต้องขังการรับ                  
และการปล่อยตัวผู้ต้องขัง การออกใบส าคัญในการปล่อยตัวผู้ต้องขัง การควบคุมการจัดเก็บทะเบียน
ประวัติผู้ต้องขัง การจัดท าบัญชีผู้ต้องขังพ้นโทษประจ าเดือน การย้ายผู้ต้องขัง การด าเนินการเกี่ยวกับการ             
อายัดตัวและถอนอายัดตัวผู้ต้องขัง การจัดส่งหมายศาลไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานอ่ืน การด าเนินการ
เกี่ยวกับผู้ต้องขังป่วย และเสียชีวิตการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง การแก้ไขข้อมูล การจัดท าโปรแกรมทะเบียน
ประวัติผู้ต้องขังในระบบคอมพิวเตอร์ จัดท าระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ภาพถ่าย การประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การด าเนินการด้าน
เอกสารทั้งเอกสารภายนอกและเอกสารภายใน การโต้ตอบหนังสือระหว่างหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานอ่ืน การจัดสังค าร้องของผู้ต้องขัง งานสวัสดิการเกี่ยวเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง และด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษากระบวนการ รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 
มีดังนี ้

1) งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินการ                 
ตามหมายศาลทุกประเภท เช่น หมายขังระหว่างสอบสวน หมายขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา  
หมายจ าคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกา หมายจ าคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว และหมายปล่อย จัดท าทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง (ร.ท.101) การรับและการปล่อยตัวผู้ต้องขัง การออกใบส าคัญในการปล่อยตัวผู้ต้องขัง                   
การควบคุมการจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การจัดท าบัญชีผู้ต้องขังพ้นโทษประจ าเดือน การค านวณ
วันพ้นโทษของผู้ต้องขัง การจัดส่งหมายศาลไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานอื่น และการปล่อยตัวผู้ต้องขัง 

2) งานย้ายผู้ต้องขัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการย้ายผู้ต้องขังผู้ต้องขั งทุกประเภท เช่น              
ย้ายผู้ต้องขังตามค าสั่งศาล การย้ายผู้ต้องขังตามค าขอของหน่วยงานราชการอ่ืนฯ การด าเนินการเกี่ยวกับ
การอายัดตัวและถอนอายัดตัวผู้ต้องขัง ด าเนินการเกี่ยวกับการผู้ต้องขังป่วยและเสียชีวิต 

3) งานศูนย์ข้อมูลผู้ต้องขัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล การจัดท าโปรแกรม
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขังในระบบคอมพิวเตอร์ จัดท าระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ การบันทึก
ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ภาพถ่าย การประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

4) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้ านเอกสารทั้งเอกสารภายนอก                 
และเอกสารภายใน การโต้ตอบหนังสือระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืน การจัดสังค าร้อง              
ของผู้ต้องขัง งานสวัสดิการเกี่ยวเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพของข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1) ปัญหาด้านอัตราก าลัง เนื่องจากเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตอ านาจของศาล             
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 13 ศาล และเป็นเรือนจ าที่คุมขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดี 
จึงท าให้ปริมาณของหมายศาลและเอกสารต่าง ๆ ในแต่ละวันมีจ านวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  

2) ปัญหาด้านการตรวจสอบเอกสารและด้านกรปฏิบัติงาน เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับหมายศาล 
ซึ่งมีหมายหลายประเภทที่มีความส าคัญ เช่น หมายขังระหว่างสอบสวน หมายขังระหว่างพิจารณาคดี 
หมายขังระหว่างอุทธรณ์ หมายขังระหว่างฎีกา หมายขังเมื่อคดีถึงที่สุด หมายปล่อย และเอกสารอ่ืน ๆ  
ซึ่งมีจ านวนมากและมีความส าคัญมาก ซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอาจเกิดความเสียหายต่อราชการและ             
ต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างร้ายแรงได้ และในแต่ละงานต้องใช้การเรียนรู้ประสบกาณ์และความช านาญแม่นย า 
ท าให้งานในแต่ละประเภทต้องใช้เวลาเรียนรู้ จึงมักจะให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ท างานด้านเดียว                   
ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกัน 
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3) ปัญหารด้านขวัญก าลังใจและความเหนื่อยล้า เนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายทะเบียน
เป็นการท างานด้านเอกสาร และต้องปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน และในวันหยุดราชการ               
ท าให้เกิดความเหนื่อยล้า ซ้ าซากจ าเจ พักผ่อนไม่เพียงพอ อันเกิดจากการท างานเกือบตลอด 24 ชั่วโมง                
และไม่มีวันหยุดเหมือนหน่วยงานอื่น 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ                 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพชองข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1) ด้านอัตราก าลัง มีการจัดสรรเจาหน้าที่เ พ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสอดคล้อง                 
กับจ านวนปริมาณงานด้านทะเบียนประวติผู้ต้องขัง ที่สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2) ด้านการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ า                     
ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง เพ่ือให้ เกิดความองค์ความรู้ด้านใหม่ ๆ และเกิดความรอบคอบ                         
ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหารเฉพาะหน้า มีการแลกเปลี่ยน ถ่ ายทอดองค์ความรู้ของลักษณะงาน              
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่                   
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้   

3) ด้านขวัญก าลังใจและความเหนื่อยล้า ควรมีการจัดสรรสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่
และครอบครัวของเจ้าหน้าที่  จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพ่ือผ่อนคลายระหว่างการปฏิบัติงาน  
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

  

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. จากการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามภารกิจของข้าราชการฝ่ายทะเบียน

ประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีสมรรถนะในระดับที่มีความคาดหวัง
มากที่สุด เนื่องจากสมรรถนะเป็นเครื่องมือก าหนดประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจที่รับผิดชอบขององค์กร เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนั้น ในการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ต้องอาศัยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างานจากผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ในหน่วยงานที่ ได้รับการถ่ายทอดจาก                              
ผู้ที่มีประสบการณ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การประเมินสมรรถนะหลักในหารปฏิบัติงานเกี่ยวกับ                
งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขังว่าจุดอ่อนและจุดแข็งมากน้อยเพียงใด และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่           
จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการท างานได้มากน้อย
เพียงใด เช่น ข้อมูลจากการให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ให้ความเห็นไว้
ว่า“...ภารกิจของฝ่ายทะเบียนฯ มีหน้าที่เปรียบเสมือนนายทะเบียนราษฎร์ตามส านักงานเขตหรืออ าเภอ
นั้นเอง เพียงแต่ในเนื้องานเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องขัง หน้าที่หลักๆ ก็คือการ
จัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง หรือเรียกอีกอย่างว่า ร.ท.101 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ของผู้ต้องขัง             
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การตรวจสอบหมายศาลทุกประเภท หรือค าสั่งต่างๆ ตามกฎหมายก าหนด การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ 
การค านวณเกี่ยวกับวันพ้นโทษ กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้จ าคุกผู้ต้องขัง การปล่อยตัวผู้ต้องขัง การด าเนินการ
อายัดตัว การย้ายผู้ต้องขัง การออกใบส าคัญในการปล่อยตัว การด าเนินการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ
ผู้ต้องขัง ตลอดจนการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขัง ซึ่งในเนื้องานของงานทะเบียนประวัติผู้ต้องขังนั้น 
เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของเรือนจ าเลย เพราะว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับข้อมูลผู้ต้องขัง ตั้งแต่การรับตัวจนถึง
การปล่อยตัวเลยที่เดียว...” และข้อมูลที่ได้จากการผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 นักทัณฑวิทยาระดับช านาญ 
ให้ความเห็นว่า “...ภารกิจของงานย้ายผู้ต้องขังนั้น หลักๆ จะเป็นการรับผิดชอบเกี่ยวกับการย้ายผู้ต้องขัง
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น การย้ายตามค าสั่งศาล การย้ายตามค าขอของส่วนราชการอ่ืน การย้ายผู้ต้องขัง
โทษสูง การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิล าเนาเดิม การย้ายผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งในการย้าย
ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น ต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือเป็นการป้องกัน
การร้องเรียนทั้งจากตัวผู้ต้องขังเอง และญาติของผู้ต้องขัง ซึ่งในการปฏิบัติการย้ายในแต่ละครั้งนั้น ต้องถือ
เป็นความลับ และใช้ความรอบคอบเป็นอย่างมาก และยังต้องท าด้วยความรวดเร็ว สืบเนื่องมาจาก             
เป็นการขนย้ายผู้ต้องขัง และน าตัวผู้ต้องขังออกภายนอกเรือนจ า หากมีผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้              
อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้...” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน (อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย,2562) ได้สรุปค านิยามของสมรรถนะ ไว้ว่า สมรรถนะ 
คือ คุณลักษณะของบุคคลซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับ
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่า ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้ต้องมี
คุณลักษณะเด่น ๆ อะไร หรือลักษณะส าคัญ ๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่ท างานแล้ว               
ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการ คืออะไร เป็นต้น 

2. รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ            
ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบว่า รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการ           
ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร พบว่า มีลักษณะในการแบ่งงานเป็น
ระบบ คือ จัดแบ่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน แต่มีความต่ อเนื่องกัน               
มีการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบงานเพ่ือป้องกันการผิดพลาดอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เช่น ข้อมูลจาก
การให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ให้ความเห็นไว้ว่า “...ในการท างานของ
ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครนั้น จะมีรูปแบบในการแบ่งลักษณะ              
ของงาน เช่น งานธุรการ ก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร การโต้ตอบหนังสือภายนอกและภายใน            
ไปจนตลอดถึงการดูแลด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ งานทะเบียนฯ จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบหมายศาลทุกประเภท การอายัดตัวผู้ต้องขัง การถอนอายัด จัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 
ตั้งแต่ตัวเข้าเรือนจ าจนไปถึงการปล่อยตัว งานย้ายผู้ต้องขัง จะมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย
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ผู้ต้องขังทุกประเภท การด าเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องขังป่วย ผู้ต้องขังเสียชีวิต และงานศูนย์ข้อมูลผู้ต้องขัง                   
จะท าหน้าที่บันทึกข้อมูล แก้ไข จัดท าโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การจัดท าข้อมูลประวัติ                   
และภาพถ่ายของผู้ต้องขังที่พ้นโทษ...”และข้อมูลที่ได้จากการผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 นักทัณฑวิทยา
ระดับช านาญ ให้ความเห็นว่า“....ในการย้ายผู้ต้องขังแต่ละเคส ต้องดูบริบทของการย้าย ว่าเป็นการย้าย
ประเภทใด การแบ่งงานการท า การรักษาความลับ และการท างานเป็นทีม เช่น ในการย้ายผู้ต้องขังที่มี
พฤติการณ์ หรือพวกผู้ต้องขังเกเร หรือผู้ต้องขังที่มีอิทธิพล ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด ต้องศึกษา             
ข้อกฎหมาย อย่างให้มีช่องโหว่งเพ่ือป้องกันการร้องเรียนได้ และขั้นตอนในการย้ายนั้นต้องกระท า                  
ด้วยความรวดเร็ว และรอบคอบ เช่น ในการตรวจสอบตัวผู้ต้องขัง ต้องตรวจสอบให้ตรงกับทะเบียน
ประวัติ ไม่ว่าจะเป็นลายพิมพ์นิ้วมือ ลอยสัก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เพ่ือเป็นการย้ายผู้ต้องขังผิดตัวได้...”                 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย, 2554, 
หน้า 4 - 5) ได้อธิบายว่า สมรรถนะหลัก หมายถึง ลักษณะของทักษะที่จ าเป็น ความรู้ และทัศนคติที่
ต้องการ เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. สมรรถนะด้านการใฝสัมฤทธิ์ในหนาที่งาน (Task Achievement  Competencies) หมายถึง  
สมรรถนะที่จะท าใหบุคคลเป็นผู้ที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ  

2. สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ (Relation-ship Competencies) หมายถึง สมรรถนะในลักษณะ
ที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน 

3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute Competencies) หมายถึง 
สมรรถนะที่สามารถสะทอนออกมาในรูปของคุณลักษณะสวนบุคคล โดยมีความสัมพันธ์ ความเชื่อ                 
ความรูสึก และสงผลตอการท างาน รวมถึงการรับรูเอกลักษณของตนเอง 

4. สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่เป็นตัวตัดสิน
ถึงความสามารถในจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม ความสามารถนี้ประกอบด้วยหนาที ่             
การท างานหลักที่ส าคัญ คือ การจัดการโครงการ การนิเทศเจาหนาที่ และการพัฒนาเจาหนาที่ด้วยการ
สร้างทีมการท างาน การสร้างพลังจูงใจแก่ผู้อื่น และการพัฒนาผู้อื่น  

5. สมรรถนะด้านความเป็นผู้น า (Leadership Competencies) หมายถึง สมรรถนะส าคัญ                
ที่ช่วยให้บุคคลน าผู้ อ่ืนไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์การ                   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและนวัตกรรมในองค์การ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2563,                
หน้า 88) ได้กล่าวไว้ว่า การเป็นผู้น า คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งชักจูงบุคคลอ่ืนให้ท าตาม                
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถน าองค์การไปสู่ทิศทางที่ท าให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี                 
และเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกัน 

3. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ
ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน                 
ของข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
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1) ปัญหาด้านอัตราก าลัง ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร              
อยู่ในเขตอ านาจของศาลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และเป็นเรือนจ าที่คุมขังผู้ต้องขังที่อยู่ ระหว่าง
พิจารณาคดี จึงท าให้ปริมาณของหมายศาลและเอกสารต่าง ๆ ในแต่ละวันมีจ านวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการให้ข้อมูลสัมภาษณ์คนที่ 3 นักทัณฑวิทยาระดับช านาญการ 
ให้ความเห็นไว้ว่า“....ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของการย้ายผู้ต้องขังนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นระยะเวลา                
ในการด าเนินการด้านเอกสาร ซึ่งมีข้อจ ากัดของเวลาด าเนินการ หากกระท าไว้ล่วงหน้า ความลับ                 
อาจรั่วไหลถึงตัวผู้ต้องขัง อาจท าให้ผู้ต้องขังแหกหักหลบหนี หรือคิดสั้นฆ่าตัวตายได้ ในทางกลับกัน                   
หากมีการย้ายผู้ต้องขังที่ต้องกระท าในเวลากระชั้นชิดนั้น ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ เพราะต้องท างาน  
ในระยะเวลาที่จ ากัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ างานย้ายนั้นมีจ านวนจ ากัด และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ                 
เวรยามกลางคืน เกิดความอ่อนพลีย อาจส่งผลกระทบต่องานย้ายผู้ต้องขังได้...” และข้อมูลที่จาก                 
ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 8 นักทัณฑวิทยาระดับปฏิบัติการ ได้ให้ความคิดเห็นว่า “....ปัญหาและอุปสรรค
ของงานส่งผู้ต้องขังป่วยและผู้ต้องขังท่ีเสียชีวิตนั้น เป็นงานที่ต้องท าด้วยความรวดเร็ว ในกรณีผู้ต้องขังป่วย
เอกสารต้องเสร็จให้เร็วที่สุด แต่ในการท างานจริงนั้นต้องรอเกี่ยวกับลงนามของผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ขั้นตอนการเดินเอกสารตามส่วนต่าง ๆ จึงเกิดความล่าช้า ในกรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
คือติดต่อญาติผู้ต้องขังไม่ได้ เพราะผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังนั้น มักจะปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาด เช่น 
เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ผิดบ้านเลขที่ เป็นต้น และปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจ านวนน้อย และยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน...” สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Gordon (อ้างถึงใน 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) ได้กล่าวถึง การบริหารงานบุคคลในรูปของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช้การพัฒนา การประเมิน การให้รางวัล 
และการบริหารสมาชิกแต่ละคนและ ของกลุ่มในองค์การ ซึ่งจะครอบคลุมถึง การรวบรวมเพ่ือการ
วางแผน การสรรหา การพัฒนาเจ้าหน้าที่ การบริหารสายอาชีพต่าง ๆ การประเมินผล รวมถึงการน า
ระบบที่กล่าวแล้วไปด าเนินการต่อไปด้วย 

2) ปัญหาด้านการตรวจสอบเอกสารและด้านกรปฏิบัติงาน เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับหมายศาล 
ซึ่งมีหมายหลายประเภทที่มีความส าคัญ ในแต่ละงานต้องใช้การเรียนรู้ประสบกาณ์และความช านาญ
แม่นย า ท าให้งานในแต่ละประเภทต้องใช้เวลาเรียนรู้ จึงมักจะให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท างานด้านเดียว 
ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกัน เช่น ข้อมูลจากผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 4 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์  
ระดับช านาญงานเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ระดับช านาญงาน ได้ให้ความคิดเห็นว่า “....ส่วนใหญ่ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้น การลงรับหนังสือและจ่ายงานให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติในเนื้องาน              
แต่ละประเภทเกิดความล่าช้า เนื่องมาจากเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นเรือนจ าที่รับผู้ต้องขังเป็น
จ านวนมาก ท าให้ให้มีการติอต่อประสานงานทางเอกสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกในแต่ละวัน              
มีจ านวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการมีจ านวนจ ากัด และยังต้องมีการเข้าเวรยามอีก                  
จึงเกิดความล่าช้าในงานที่ปฏิบัติ.ได้..”และข้อมูลที่ได้จากผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 9 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
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ระดับปฏิบัติงาน ได้ให้ความคิดเห็นว่า “... .ปัญหาหลัก คือการสืบค้นหาทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง                    
และการลงข้อมูล การแจ้งต ารวจเจ้าของคดีที่อายัด ยังขาดความช านาญ เนื่องจ ากประสบการณ์                   
การท างานยังน้อย และจ านวนเอกสารต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และยังต้องเข้าเวรยามกลางคืน กลางวัน             
ต้องท างานด้านเอกสารอีก เกิดความเหนื่อยล้า ท าให้เกิดความผิดพลาดด้านเอกสาร...” แนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2537, หน้า 22) ได้อธิบายว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม                   
การให้การศึกษาและการพัฒนาขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ  
1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับงานปัจจุบันมุ่งหวังให้              
ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรื อมีพฤติกรรมการท างาน               
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่อาจท างานได้ตามความมุ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับ                    
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการ
แข่งขันผันแปรไปจากที่ได้คาดคะเนไว้ 2) การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพ่ือเตรียม
บุคคลให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับ  
การท างานอยู่ แต่จะแตกต่างไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไป
จากงานปัจจุบัน การศึกษาจึงเป็นการเตรียมบุคลากรเพ่ือการเลื่อนขั้นต าแหน่ง (Promotion) หรือให้
ท างานในหน้าที่ใหม่ 3) การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้                
และประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการเรียนรู้  
สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้บุคลากร                  
ขององค์การได้เพ่ิมพูนความรู้  ได้แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการ              
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา   

4. แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลัก                  
ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพชองข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบว่า แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพชองข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัด                  
เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1) ด้านอัตราก าลัง มีการจัดสรรเจาหน้าที่เพ่ิมเติม และอาศัยหลักการท างานเป็นทีมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลส าฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กร เช่น ข้อมูลที่ได้จาก                   
ผู้ ให้การสัมภาษณ์คนที่  7 นักทัณฑวิทยาระดับปฏิบัติการ ได้ให้ความคิดเห็นว่า “...เห็นควรเพ่ิม                      
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือง่ายต่อการ
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สืบค้น และให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ถ่ ายทอดวิชาเคล็ดลับแก่ข้าราชการรุ่นใหม่                         
เพ่ือตอบสนองการท างานที่ดีขึ้น...และข้อมูลที่ได้จากผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 5 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
ระดับช านาญงาน ได้ให้ความคิดเห็นว่า “...อยากให้ข้าราชการในฝ่ายฯ มีการแลกเปลี่ยนงานกันท า 
เพราะว่าในการท าหมายศาลนั้น ต้องมีการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน และอยากให้มีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                     
เพ่ือรองรับกับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหมายศาล...” ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและนวัตกรรมในองค์การ 
Barnard (อ้างใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 47) ให้ความหมายว่า องค์การ หมายถึง ระบบที่มีเจตนา
ประสานการกระท าของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 47) องค์การ หมายถึง การ
รวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 2 - 5) ให้ความหมายอย่าง
กว้างๆ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) คือ “ผลรวมของความรู้ ความช านาญ ความถนัด                      
ของประชากรทั้งหมดในประเทศ” ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผลรวมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 2) ด้านการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ า                     
ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง เพ่ือให้ เกิดความองค์ความรู้ด้านใหม่ ๆ และเกิดความรอ บคอบ                      
ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหารเฉพาะหน้า มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ของลักษณะงาน                
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เช่น ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 1 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ได้ให้ความคิดเห็นว่า “...ในการท างานทะเบียนฯนั้น ต้องอาศัย                 
ทั้งความรู้ ความช านาญ และความรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพราด ดังนั้น ความมีการอบรม                  
ในหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ และเพ่ือรับฟังปัญหาจากการท างานเพ่ือมาปรับแก้ไข มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันท า เพ่ือให้มีการท างานทดแทนกันได้หากมีเหตุไม่คาดฝัน                   
และการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วขึ้น...”และข้อมูลที่ได้จาก                      
ผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 3 นักทัณฑวิทยาระดับช านาญการ ได้ให้ความคิดเห็นว่า“...อยากให้เจ้าหน้าที่              
ประจ างานทะเบียนประวัติ มีการหมุนเวียนงานกันท าได้  โดยไม่แบ่งว่าเป็นงานใครงานมัน และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ซึ่งกันและการในหน่วยงาน หากเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันก็สามารถท าได้
โดยไม่ติดขัด...” สอดคล้องแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ และนวัตกรรมในองค์การ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี 
(2563, หน้า 66) ความหมาย ของการพัฒนาองค์การ “เป็นเครื่องมือ การบริหารสมัยใหม่ที่มีการน ามาใช้
เพ่ือช่วยให้บุคลากรและองค์การสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคน กลุ่มคนและองค์การเพ่ือให้องค์การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน” Weldeell L.French and 
Cecil H.Bell,Jr. (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี 2563, หน้า 66 - 67) ได้เปรียบเทียบว่า การพัฒนา
องค์การ เปรียบเสมือนต้นไม้ซึ่งประกอบด้วย 3 ราก คือการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ การส ารวจข้อมูล                   
และการป้อนกลับ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  



12 
 

 3) ด้านขวัญก าลังใจและความเหนื่อยล้า ควรมีการจัดสรรสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่
และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ก าลังใจกันและกัน เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้การสัมภาษณ์               
คนที่ 9 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ระดับปฏิบัติงาน ได้ให้ความคิดเห็นว่า “....อยากให้รุ่นพ่ี ๆ และหัวหน้า
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคต่างๆ เพ่ือมาปรับใช้และน าเทคโนโลยีในด้านการสืบค้นหาทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น...”และข้อมูลที่ได้จากผู้ให้การสัมภาษณ์คนที่ 10 เจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ระดับปฏิบัติงาน ได้ให้ความคิดเห็นว่า “....อยากให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ได้รับการ
ถ่ายทอดการท างาน ทั้งในด้านระเบียบปฏิบัติ เทคนิคในการท างาน และได้รับค าติชมจากผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน...”สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน               
มาสโลว์ (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563, หน้า 36) ได้ระบุความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ : ร่างกาย 
ความปลอดภัย สังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง และความหวังของชีวิต  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  เ พ่ือเป็นการการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ                     
ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ เพ่ือมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการถ่ายทอด
ประสบการณ์เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลและการถ่ายทอยทอด
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ถ้าวันหนึ่งผู้ที่มีความรู้เหล่านั้นเกษียรอายุราชการ หรือมีการย้ายหน่วยงานไป 
จะไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เท่าที่ควร 
 2. ข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะในการฝึกอบรม แนะน า
ถ่ายทอดความรู้ การอบรมเกี่ยวกับลักษระของงาน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ สอบถาม ปรึกษา 
หาทางแก้ไขปัญหาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งบางครั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ยังขาดความชัดเจน อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ จึงเห็น
ควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                     
ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุเป้ามายตามภารกิจ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และความก้าวหน้าในอาชีพราชการ             
อย่างแท้จริง 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการน านวัตกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 2. ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้กับฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร กับเรือนจ าอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ว่ามีความแตกต่าง หรือเหมือนกันหรือไม่อย่างไร   
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