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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้การบริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน 

The satisfaction of the public towards the provision of administrative services 
Pathumwan District Office. 

บารมีบุญ  แสงจันทร์1                                                                                                                            
อินทัช   เสาะแสวง2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

ฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน2) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ 
การให้บริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน 3) เพ่ือศึกษาปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การให้บริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่เขตปทุมวัน จ านวน 49,121 คน (พ.ศ.2560) กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนที่มารับบริการจากฝ่าย
ปกครองส านักงานเขตปทุมวันจ านวน 100 คน  โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้ประชาชนที่เป็นผู้ชาย 50 
คน เป็นผู้หญิง 50 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ 
ค่า 5 ระดับ สอบถาม ความพึงพอใจของประชานในด้านการให้การบริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุม
วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติร้อยละ   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วย t-test และ ANOVA  

ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน ในภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายปกครอง
ส านักงานเขตปทุมวันอยู่ในระดับมาก  แต่เมื่อเปรียบเทียบประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาความแตกต่างรายข้อ มีดังนี้ โดยพบว่า ประชาชนเพศชาย มีความพึง
พอใจมากกว่าประชาชนเพศหญิงในเรื่อง ความพร้อม/ความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ การพูดจา กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
ส่วนประชาชนเพศหญิงพอใจมากกว่าเพศชายในเรื่อง ความสะอาดของอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ใส่ใจในการให้บริการ 

 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ ประชาชน การบริการของฝ่ายปกครอง 
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Abstract 

This research aims to: 1) the satisfaction of the people towards the service of the 

Administration Office, Pathumwan 2) to identify factors that contribute to the satisfaction of 

the public about the services of the department. Administrative offices Pathumwan 3) to 

study the problems / obstacles and suggestions about the service's administrative offices, 

Pathumwan. The population in this study are the people who live in the area, Pathumwan 

of 49 121 people (year 2560). Sample public service from government offices by the number 

of 100 people, patumwan, how to choose a sample simple people who are men, People 

who man have a 50 to woman 50  people to collect quantitative data by using a query type 

scale estimates the 5-level query. The satisfaction of cognition in the areas of administrative 

services, pathumwan District Office. The statistics based on the data analysis is a statistical 

standard deviation average percent tested hypotheses with. T-test, and ANOVA  

The study indicated that The satisfaction of the people towards the service of the 

ruling party. Pathumwan District Office, overall satisfaction with the service of the ruling 

parties in Pathumwan district office level. However, when comparing the male and female. 

The satisfaction of serving different. When considering the income differences are found by 

the male. Satisfaction than the female's. Availability / cleanliness of tools / equipment / 

technology to facilitate the service of officials in a flattering manner providing the public 

with female than male subject. Cleanliness of premises and staff serve willingly welcomed 

enthusiastically answered the questions clearly. Accuracy and reliability Attentive service 

 

Keywords : satisfaction,  people, Administrative services.
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ความเป็นมาของปัญหา 

การให้บริการประชาชนในสถานที่ราชการถือเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
ลูกจ้างในส่วนของที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตและในทุกส่วนของภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการได้รับการบริการที่ดีจากบุคลากรในสถานที่ที่ประชาชนได้มาติดต่อเรื่องต่างๆในสถานที่ราชการนั้น
เนื่องจากสถานที่ราชการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีประชาชนมาติดต่อในแต่ละวันค่อนข้างมากและบุคลากรนั้น
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีพอจึงเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจในการได้รับการ
บริการนั้นในส่วนของเขตพ้ืนที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจนั้นซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มากและมีเศรษฐกิจการค้าที่ดี
ผู้ท าการวิจัยจึงได้ท าการศึกษาข้อมูลของเขตปทุมวัน  ซึ่งเป็น1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหา
นคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ การพยาบาล วัฒนธรรม 
การศึกษา และการทูต เป็นเขตหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานครและที่มีการคมนาคม
หลากหลายช่องทาง สภาพปัจจุบันของเขตปทุมวัน ไม่ได้อยู่ในสมัยเท่านั้น หากก้าวล้ าไปทั้งในด้านการศึกษา 
แฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย วิทยาการอันล้ ายุค สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวันในเขตปทุมวัน เพราะนอกจากจะมี
มหาวิทยาลัย แหล่งผลิตบัณฑิตทุกสาขา ยังมีห้างสรรพสินค้าพร้อมใจเปิดประชันกันทุกหัวมุมถนน ทั้งย่าน 
ราชประสงค์อันเก่าแก่ก่อนจะขยายมาทางสยามสแควฯลฯ 

ปัจจุบันเขตปทุมวัน จัดเป็นเขตพ้ืนที่ธุรกิจที่ส าคัญ สามารถบอกชีพจรของเมืองหลวงได้ มีการสานต่อ
ด้วยชีวิตของคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันต่อไปอย่างไม่รู้จบ ส านักงานเขต มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง  
การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัด
ให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ การ
สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่ งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มี
และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษา
ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ การคุ้มครอง 
ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรม
จราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน
ปกครอง ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า 
ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนพินัยกรรม การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การ
ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วย
อ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง 
งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชารใด
โดยเฉพาะและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากฝ่ายปกครอง

ส านักงานเขตปทุมวัน ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนและประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของบุคลากรอยู่ในระดับใด มีทัศนคติต่อหน่วยงานที่มารับบริการอย่างไร โดยผู้วิจัยคาดว่า

ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตปทุมวันต่อไปเพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน 

2) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายปกครอง
ส านักงานเขตปทุมวัน 

3) เพ่ือศึกษาปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขต
ปทุมวัน 

ขอบเขตการวิจัย 

1)  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน 

จ านวน 100 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973 : 887, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 
2546 : 135) โดยก าหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
 2) ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรต้น คือเพศอายุและระดับการศึกษา 
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2.2 ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตปทุมวัน 
3) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ในการท าโครงงานส านักงานเขตปทุมวันและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการท าโครงงานวันที่ 9 มีนาคม 2561 –20พฤษภาคม 2561 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1) ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน 
2) พบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายปกครองส านักงาน

เขตปทุมวัน 
3) ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคเก่ียวกับการให้บริการแก่ประชาชนของฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน

สามารถปรับปรุงและแก้ไขการบริการให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

การวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้การบริการของฝ่ายปกครองส านักงานเขต
ปทุมวัน” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการให้บริการ ประกอบไปด้วย ความหมายของการบริการ ความหมายของ
ระบบบริการ (Service Systems) องค์ประกอบของงานบริการ คุณภาพการให้บริการ   

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ  ประกอบไปด้วย  ความหมายของความพึงพอใจ 
องค์ประกอบของความพึงพอใจ 

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุและระดับการศึกษา 
ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ 
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แบบส ารวจความพึงพอใจลักษณะของแบบส ารวจความพึงพอใจมีดังนี้ 
1) เป็นแบบส ารวจมี 5 ข้อ  
2). การตอบค าถามมีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ค าตอบ ค่าระดับคะแนน 

การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปลความหมาย การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 
161) 

ส่วนที่3 เป็นค าถามแบบเปิด โดยเป็นข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการปรับปรุงและพัฒนา  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 25 เมษายน 2561 เป็นเวลา 24 วัน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ส่งคืนกลับมาทั้งหมดผู้วิจัยน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 ค่าสถิติร้อยละ  
1.2 ค่าเฉลี่ย  
1.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1.4 ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และ ANOVA 

 
การด าเนินการ 
การด าเนินการ มีข้ันตอนดังนี้ 

1.ฝ่ายปกครองให้บริการประชาชนในเรื่อง  ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม  การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง และเรื่องต่างๆอีกมากมาย 

2.ประชาชนที่มาติดต่อฝ่ายปกครอง มีทั้ ง เพศชายและเพศหญิง   อายุตั้ งแต่  20 ปีขึ้นไป  
มีระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับปริญญาโทข้ึนไป 

3.เมื่อมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในเรื่องต่างๆ ฝ่ายปกครองจะแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของฝ่ายปกครองให้กับประชาชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนที่มารับบริการจากฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุม

วันจ านวน 100 คน 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

          แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตปทุมวัน  จ านวน 5 ข้อ  
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน  จ าแนกตามเพศ  
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  เพศชายจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50   และเพศหญิงจ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน     พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
จ านวน 100 คน เกณฑ์อายุ 20-25 ปีคิดเป็นร้อยละ 15   เกณฑ์อายุ 26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 17   เกณฑ์อายุ  
31-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 18   เกณฑ์อายุ 36-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 20   เกณฑ์อายุ 41-45 ปีคิดเป็นร้อยละ 16   
และเกณฑ์อายุ 46 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 14      ระดับการศึกษามีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึง
ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 11   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 20   ระดับปวส./อนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 20   ระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 36   ระดับปริญญาโท ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 13  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของ
ฝ่ายปกครองพบว่า ประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน  เมื่อ
พิจารณาความแตกต่างรายข้อ มีดังนี้ โดยพบว่า ประชาชนเพศชาย มีความพึงพอใจมากกว่าประชาชนเพศ
หญิงในเรื่อง ความพร้อม/ความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ   การจัดอ านวยความ
สะดวกให้ผู้รับบริการ   การพูดจา กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ   ส่วนประชาชนเพศหญิงพอใจ
มากกว่าเพศชายในเรื่อง ความสะอาดของอาคารสถานที่   และ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยินดี 
กระตือรือร้น ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ใส่ใจในการให้บริการ   ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

 
อภิปรายผล 

1.ผลการวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ใน
เรื่อง ความพร้อม/ความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะอาดของอาคารสถานที่ 
การจัดอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่งรอ เครื่องดื่ม นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และ
สถานที่จอดรถ การพูดจา กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
ยินดี กระตือรือร้น ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ใส่ใจในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการให้บริการของฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุม



บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560 
 

181 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

วัน ซึ่งสอดคล้องกับ องค์ประกอบของงานบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ของ ปรัชญา 
เวสารัชช์ (2540, อ้างถึงใน ปานจิต. 2548 : 6) กล่าวว่า องค์ประกอบของการบริการ มี 1. สภาพแวดล้อม 
หมายถึง สภาพทั่วไปซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริการ แต่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้
มารับบริการที่ส าคัญได้แก่   การเดินทางที่ง่ายและสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ สถานที่ของ
หน่วยบริการ ได้แก่ ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมของหน่วยบริการสถานที่รับบริการ ต้องมีลักษณะและสภาพที่
เหมาะสม มีความกว้างขวาง สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ 2. การประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในการติดต่อท าให้รู้เงื่อนไข รู้ขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติตนในการติดต่อขอรับบริการ 3. กระบวนการบริการ ความประทับใจที่ดีของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับ
กระบวนการบริการที่ รวดเร็ว  ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่ งใส และสะดวก  
4. พฤติกรรมและวิธีการบริการของผู้ให้บริการ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

2.ผลการศึกษาความพึงพอใจของ ประชาชน ทั้ง  5 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความ
สอดคล้องกับภาพรวมคือมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่ไ ด้
แสดงความคิดเห็นทางด้านนี้ ได้พบว่าโดยภาพรวม ประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาความแตกต่างรายข้อ มีดังนี้ โดยพบว่า ประชาชนเพศชาย มีความพึงพอใจ
มากกว่าประชาชนเพศหญิงในเรื่อง ความพร้อม/ความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
การจัดอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ   การพูดจา กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ    ส่วน
ประชาชนเพศหญิงพอใจมากกว่าเพศชายในเรื่อง ความสะอาดของอาคารสถานที่   และ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ใส่ใจในการให้บริการ ซึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล จงจรวยสกล(2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาในการ
ให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการงานทะเบียนและวัดผลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 นักศึกษาชาย พึงพอใจมากกว่า
นักศึกษาหญิงเรื่อง การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส การบริการมีความถูกต้อง แม่นย า ทัน
เหตุการณ์ ให้บริการตรงตามเวลานัดหมาย ส่วนนักศึกษาหญิงพอใจมากกว่านักศึกษาชายในเรื่องผู้ให้บริการมี
ความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนนักศึกษาแต่ละคณะมีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่าไม่มีนัยส าคัญ  

ถ้ า เปรี ยบเทียบ ในหน่ วยงานราชการ เดี ยวกันนั้ น  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิดา  
โฆวงศ์ประเสริฐ.(2556). การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียน
ราษฎร กรณีศึกษา:ที่ว่าการอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ที่พักอาศัย ประเภทของการเข้ารับบริการ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนราษฎรในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งหมด 300,471 คน ก าหนดขนาดตัวอย่าง
ตามวิธีของ Taro Yamane ได้จ านวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random 
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Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้F-test และ t – test การศึกษาพบว่า (1.) 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา:ที่ว่าการอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก (2.) สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่พักอาศัยปัจจุบันระยะเวลาที่อาศัย
ในอ าเภอคลองหลวง โดยสถานภาพที่แตกต่างกันอาจมีความละเอียดรอบคอบในการท าความเข้าใจต่อการ
รับเข้าบริการของที่ว่าการอ าเภอคลองหลวงต่างกัน จึงท าให้มีความพึงพอใจต่อการรับบริการที่ว่าการอ าเภอ
คลองหลวงต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (3.) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อ
การเข้ารับบริการของที่ว่าการอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีทั้ง 6 ด้าน อยู่ในเชิงบวก 3 อันดับแรก คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.(2559).ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรีในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานบริการกองคลัง 2) งานบริการกองช่าง 3) งานบริการกองสวัสดิการ
สังคม และ 4) งานบริการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้รับบริการในงานทั้ง 4 งาน จ านวน 1,067 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

2. งานบริการกองคลัง พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69จากคะแนนเต็ม 5.00 
หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3. งานบริการกองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71จากคะแนนเต็ม  5.00 
หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

4. งานบริการกองสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

5. งานบริการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.67จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
            ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ (2550) ศึกษาความต้องการของประชาชนเพ่ือพัฒนา
ยุทธศาสตร์การให้บริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านผลงาน ของกองช่าง งานพัฒนา
ปรับปรุงระบบการจราจร ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม งานกาจัดขยะมูลฝอย ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยจะน าผลการวิจัยที่ได้รับความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการ
บริการต่างๆ ไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการดีมากยิ่งข้ึนต่อไป 

2)  ควรศึกษาปัจจัย ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อฝ่าย
ปกครองของ ส านักงานเขตปทุมวันเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงตัวแปรที่ส่งผล และจะเป็นข้อมูลที่ช่วยเสริมสร้าง 
หรือวางแผนการด าเนินงานด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนในด้านอ่ืน  ๆ เช่น ด้าน
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือด้านการสนับสนุนน้าสาหรับอุปโภคบริโภค เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการของ
ประชาชนที่จะให้ทางฝ่ายปกครองของส านักงานเขตปทุมวันได้ให้บริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

ในเมื่อมีการให้บริการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ต้องมีการพัฒนา  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือท าให้เกิด 
การบริการที่ดีมีคุณภาพตรงต่อความต้องการส่วนรวมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ประโยชน์มากที่สุดหรือ ผู้รับบริการ ต้องพ่ึงการบริการที่ดีมีคุณภาพ งานบริการเป็นงานที่ทุกหน่วยงานใน
ปัจจุบันต่างให้ความสนใจและเอาใจใส่ 
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น.ส.นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ.(2556). การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับ

บริการงานทะเบียนราษฎร 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.(2559).ศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอ าเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลทั ่วไปของส านักงานเขตปทุมวัน th.wikipedia.org การปฏิบัติหน้าที ่ของฝ่ายปกครอง
http://www.bangkok.go.th/pathumwan 
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มาตรการจดัระเบียบทางเท้า ภายใต้ “โครงการ 5 ไม่” 
ทิพย์รัตน์  เหมือนเอี่ยม1 

ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ2
 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

บทคัดย่อ 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญ เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพที่มีพร้อมกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ  

แต่ยังคงประสบกับปัญหาการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับทางเท้าซึ่งเป็นพ้ืนที่

สาธารณะ มีความส าคัญเปรียบเสมือนถนน  โดยประชาชนสามารถใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก แต่พ้ืนที่ทางเท้าถูกรุกล้ าจากการค้าหาบเร่-แผงลอย และการขับขี่ หรือจอดรถบนทางเท้า ส่งผล

กระทบให้ประชาชนสัญจรไปมาบนทางเท้าได้รับอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผลให้ทางเท้า

เกิดการช ารุดเสียหาย เกิดปัญหาความสกปรก ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาความไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ดังนั้น เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชนได้รับ

ความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงใช้มาตรการจัดระเบียบ

ทางเท้า โดยยึดหลัก "โครงการ 5 ไม่” ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
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Abstract 
 Bangkok is the center of prosperity. It is a source of job creation that is more 
readily available than other regions, but it still suffers from the problem of urban 
development in various areas, especially the pavement problem, which is a public area. It 
is as important as the road. People can use the pavement to Easy to navigate. But the 
pedestrian area was encroaching on the hawker-stalls and driving or parking on the 
sidewalk. Impact on people walking on the sidewalk is both dangerous to life and 
property. It also causes damage to the sidewalks. Dirty problem Health issues So to make 
Bangkok a tidy place. And people get convenient. Safety in life and property. The Bangkok 
administration has taken measures to organize the pavement. Based on "Project 5 No" 
under the Clean House Act and the order of the government in 1992.
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บทน า 

 กรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้วยังมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

มีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและด าเนินงานเพ่ือให้บริการสาธารณะต่อประชาชน รวมถึงการ

ส่งเสริมดูแลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน การที่กรุงเทพมหานครเป็นเมือง

ศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรือง ที่มีทั้งความสะดวกสบายเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพที่มีความพร้อมทาง

เศรษฐกิจมากกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย จึงเป็นศูนย์รวมของประชาชนจากชนบทที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานจ านวน

มากจากทั่วทุกสารทิศมาประกอบอาชีพเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็วต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความ

ปลอดภัย 

ดังนั้นความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งมาจากการประกอบอาชีพหาบเร่ -แผง

ลอย การขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย หรือการตั้งวางสิ่งของกีดขวาง  ทางเท้า 

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองให้ความส าคัญต่อการจัดระเบียบทางเท้า เนื่องจากได้รับ

ผลกระทบหลายด้าน เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสัญจรของประชาชน ทางเท้าเกิดการช ารุด

เสียหาย รวมทั้งความปลอดภัยและสุขาภิบาล ซึ่งการที่ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ผู้ขับขี่หรือจอดรถได้ครอบครองพ้ืนที่บนทาง

เท้าและถนนสาธารณะ ในบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมาเพ่ือประกอบกิจกรรมการค้าหรือกิจกรรมส่วนตัวนั้น ได้ส่งผล

กระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนทางเท้า ปัญหาความ ไม่

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้การหาบเร่-แผงลอย การขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้ายังท าลายภาพลักษณ์

ที่สวยงามของชุมชนเมือง เนื่องจากผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยบางกลุ่มไม่ได้ค านึงถึงการรักษาความสะอาด ทั้งกับสินค้า

และสถานที่ประกอบการและยังเป็นพาหะแพร่เชื้อโรค รวมไปถึงผู้ใช้รถบริเวณทางเท้าซึ่งก่อให้เกิดการเกิดทางเท้า

หรือบาทวิถีช ารุด 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     188 

 
 

188 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ส านักงานเขตบางซื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาการรุกล้ าทางสาธารณะ ตาม

นโยบายจัดระเบียบทางเท้าโดยยึดหลัก “โครงการ 5 ไม่” เพ่ือสร้างทางเท้าที่สวยงาม เป็นพ้ืนที่ให้ประชาชนเดินสัญจร

ได้สะดวกและปลอดภัยมากที่สุด โดยมีการพัฒนาด้านกายภาพ ปรับภูมิทัศน์ สร้างวัฒนธรรมการใช้ทางเท้า และ

รักษาความสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการจัดระเบียบทางเท้า มีความละเอียดอ่อน และมี

ปัญหาซับซ้อน ดังนั้น การก าหนดนโยบายการจัดระเบียบทางเท้ามีบทบาทส าคัญ ในการแก้ไขปัญหา ต้องศึกษาข้อมูล

และข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต้องวางแนวทางการแก้ไขปัญหา และต้องชี้แนะให้ทุกฝ่ายทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน และประชาชน เห็นว่าปัญหาทางเท้าหรือทางสาธารณะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยดังที่ เข้าใจกันอยู่  

เพ่ือเป็นพ้ืนที่ที่ เป็นประโยชน์ส าหรับทุกคน ถือเป็นภารกิจส าคัญที่ส านักงานเขตบางซื่อท ามาต่อเนื่อง และมี 

การตรวจตรา กวดขันขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือช่วยกันท าตามกฎระเบียบ เพ่ือสร้างพ้ืนที่สาธารณะ

ส าหรับประชาชนทุกคน ให้สามารถใช้สิทธิบนทางสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและสิ่งนี้จะท าให้บ้านเมืองน่าท่องเที่ยว

และน่าอยู่ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการรุกล้ าทางเท้าหรือพ้ืนที่สาธารณะ 

2. เพ่ือศึกษานโยบายการจัดระเบียบทางเท้าภายใต้ “โครงการ 5 ไม”่ 

3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมมาตรการการจัดระเบียบทางเท้า  

 

ขอบเขตของการศกึษา 

 บทความนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหาการรุกล้ าทางเท้าหรือพ้ืนที่สาธารณะ เนื้อหาสาระของนโยบายการจัด

ระเบียบทางเท้าภายใต้ “โครงการ 5 ไม่” ที่ส านักงานเขตบางซื่อน ามาปฏิบัติในการจัดระเบียบทางเท้าภายในพ้ืนที่

เขตบางซ่ือ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
แผงลอย หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้ในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะรวมตลอดถึงอาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ 

พ้ืนดิน เรือ หรือแพส าหรับขายอาหาร น้ าแข็ง หรือสิ่งของอย่างอ่ืน 
รุกล  า หมายถึง รุกล่วงล้ าเข้าไป 
จุดผ่อนผัน หมายถึง จุดที่ผู้ค้าได้ท าการค้าและส านักงานเขตขอให้เป็นจุดผ่อนผันโดยกองบัญชาการต ารวจ

นครบาลให้ความเห็นชอบ 
กวดขัน หมายถึง เคร่งครัด เอาจริงเอาจัง เร่งรัดให้ยิ่งขึ้น 
เปรียบเทียบปรับ หมายถึง การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดค่าปรับ

ผู้กระท าความผิดในที่กฎหมายก าหนดให้เปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้กรท ายินยอมเสียค่าปรับแล้ว คดีเป็นอันเลิกกัน 
 

การจัดระเบียบทางเท้าภายใต้ “โครงการ 5 ไม่” 

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย ที่มีความสะดวกสบายเป็นแหล่งที่มีความพร้อม 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพที่มี

ความพร้อมกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเกือบ 10 ล้าน

คน โดยส่วนใหญ่มาจากชนบทที่อพยพเข้าสู่เมือง โดยมุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพเพ่ือรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัวได้อย่างพอเพียง แต่อย่างไร ก็ตาม เมื่อความหวังของผู้คนในชนบทที่เข้ามาหางานท าในกรุงเทพมหานคร แต่

การตอบสนองเรื่อง “งาน” ไม่สามารถตอบสนองผู้คนเหล่านั้นได้ทั้งหมด ประชาชนส่วนหนึ่ง จึงหันมาประกอบอาชีพที่

มีการลงทุนน้อยและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของ

อาชีพหาบเร่-แผงลอย อีกทั้งเป็นอาชีพที่ดึงดูดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยหันมาประกอบอาชีพหาบเร่-แผงลอยกัน

อย่างมากมาย จึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการเมืองให้ยั่งยืนและน่าอยู่ เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทางและมี

ความปลอดภัย แต่ปัจจุบันกลับพบว่ากรุงเทพมหานครยังคงประสบกับปัญหาการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ มากมาย

โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการจราจรบนทางเท้า ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะในการรับรองการสัญจร และมีความส าคัญ

ทัดเทียมกับถนน โดยประชาชนสามารถใช้ทางเท้าในการสัญจรไป -มาได้อย่างสะดวก แต่ พ้ืนที่ทางเท้าของ
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กรุงเทพมหานครนั้นกลับมีการถูกรุกล้ าในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท ากิจกรรมการค้าหาบเร่-แผงลอยบนทาง

เท้า การติดตั้งหรือว่าสิ่งของ การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า  

หาบเร-่แผงลอย 

หาบเร่แผงลอย เป็นอาชีพอิสระประเภทหนึ่งที่คงอยู่ในกรุงเทพมหานครมาช้านาน จุดเริ่มต้นของหาบเร่ -

แผงลอย เกิดขึ้นตามสภาพของสังคมไทย ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและประกอบอาชีพตามความสะดวก แต่ต่อมา สภาพ

บ้านเมืองเปลี่ยนไปตามความเจริญของสังคมในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้หาบเร่-แผงลอยเพ่ิมมากขึ้น และรุกล้ าเข้าไป

ในพ้ืนที่สาธารณะที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ  ทางเท้า หรือบางครั้งรุกล้ าเลยไปบนผิวจราจร ในบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมา

มาก เพ่ือใช้ในการประกอบกิจกรรมการค้าโดยค านึงถึงประโยชน์ทางการค้าของตนเองเป็นส าคัญ จึงก่อให้เกิดปัญหาการ

กีดขวางทางสัญจรของประชาชนและเกิดความสับสนต่อระบบการสัญจรทั้งบนทางเท้าและถนนสาธารณะ  นอกจากนี้ 

หาบเร่-แผงลอยบนทางเท้า ยังก่อให้เกิดปัญหาความสกปรก ปัญหาในด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ต่อเนื่องมายาวนาน เนื่องจาก ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยไม่ได้ค านึงถึง 

การรักษาความสะอาด ทั้งกับสินค้าและสถานที่ประกอบการและยังอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้

อย่าง หาบเร่-แผงลอยบนทางเท้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปี เนื่องจากกรุงเทพมหานครเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ประชากรเพ่ิมข้ึนและเป็นศูนย์รวมในทุก ๆ ด้าน จ านวนหาบเร่-แผงลอยก็เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสรุปปัญหาหาบเร่-

แผงลอยได้ดังนี้ (พรรณิลัย นิติโรจน์, 2551, น.4-7) 

1. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชนนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด กล่าวคือ หาบเร่-แผงลอยกีดขวางทาง

เท้าและถนนสาธารณะ 

2. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย เนื่องจากก่อให้เกิดความสกปรกแก่ทางเท้าและถนนสาธารณะ  หาก

จะใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุขก็ท าได้ยาก เมื่อเกิดโรคติดต่อ ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยจะเป็นพาหะแพร่เชื้อโรค

ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 
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3. ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากชอบวางเกะกะกีดขวางทางเท้าและถนนสาธารณะ  ขาด

ระเบียบวินัย ไม่ส่งเสริมความเจริญด้านวัฒนธรรมของประเทศ ส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่มีหาบเร่ -แผง

ลอยเกะกะอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ 

4. ปัญหาด้านการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่ยุติธรรม เมื่อเทียบกับผู้ค้าในร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

เพราะว่าหาบเร่-แผงลอยใช้ทุนน้อย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ น้อยกว่าจึงสามารถขายสินค้าในราคาท่ีต่ ากว่าร้านค้าโดยทั่วไป

ด้วย 

5. ปัญหาด้านการเอาอย่างกันในด้านการปฏิบัติผิดกฎหมาย กล่าวคือ ร้านค้าต่าง ๆ ริมทางจะพยายามวาง

สินค้าของตนล้ าเข้าไปสู่ทางเท้า เพ่ือเสนอสินค้าและกีดกันผู้แข่งขันที่เป็นหาบเร่-แผงลอย 

6. ปัญหาด้านการท าให้สังคมทั่วไปมองเจ้าหน้าที่ในทางที่ไม่ดี เช่น การกวดขันผู้ค้าหาบเร่ -แผงลอยจะถูก

มองไปในแง่รังแกผู้ที่มีฐานะยากจน หรือโหดร้ายทารุณ รังแกประชาชนผู้ท ามาหากินในทางที่สุจริต 

ปัญหาประการส าคัญอันเนื่องจากกิจกรรมหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานครอีกประการหนึ่ง 

ได้แก่ ปัญหาการปฏิบัติผิดกฎหมาย และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยประกอบ

กิจกรรมการค้าโดยไม่มีใบอนุญาตใด ๆ และครอบครองพ้ืนที่บนทางเท้าและถนนสาธารณะเพ่ือประกอบกิจกรรม

การค้าของตน เป็นตัวอย่างให้ร้านค้าต่าง ๆ ริมทางเท้าท่ีประกอบการอย่างถูกกฎหมาย พยายามวางสินค้าของตนบน

ทางเท้าบ้าง 

จอดหรือขับขีร่ถยนต์ รถจกัรยานยนต์บนทางเทา้ 

การจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าก็เป็นสาเหตุส าคัญที่เป็นปัญหาส าหรับผู้ที่สัญจรบนทางเท้า เนื่องจาก

ปัจจุบันปริมาณการจราจรในเส้นทางหลักของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีปริมาณรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ที่ใช้เส้นทางนั้น ๆ สัญจรไปมามาก ท าให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

ทั้งจักรยานยนต์รับจ้าง และจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าเพ่ือความสะดวกของตนเองจนไม่สนใจท า

ตามกฎจราจร ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ดังกล่าว ถือว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้สัญจรบน

ทางเท้าไม่ใช่น้อย เพราะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรบนทางเท้า ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (11) ก าหนดให้ทางเท้าเป็นพ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับคนเดินซึ่งอยู่
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ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับคนเดินเท่านั้น 

นอกจากนี้ในกรณีที่จอดรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่างเดียวแต่ไม่ได้ขับข่ีก็ถือว่าเป็นการจอดกีดขวางทางเท้าก็จะมี

ความผิดเช่นกันแต่จะเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) “จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการ

จอดหรือขับขี่เพ่ือเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือ ขับขี่ได้” การจอดหรือขับ

ขี่บนทางเท้าท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชนที่สัญจรไปมาบนทางเท้า

ได้รับอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังส่งผลให้ทางเท้าเกิดการช ารุดเสียหายต้องเสียงบประมาณของ

ราชการในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นประจ า 

มาตรการจัดระเบียบทางเท้า ภายใต้ “โครงการ 5ไม่” 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงปัญหาทางเท้าที่กรุงเทพมหานครประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ที่นับวัน

จะมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปรากฏจัดเจนว่าพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ท าการค้าอยู่ทั่วไปบนทางเท้าและทาง

สาธารณะต่าง ๆ หาบเร่-แผงลอยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับ

เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเรื่องปัญหาการขับขี่  หรือจอดรถส่วนบุคคลบนทางเท้า โดยเฉพาะการขับขี่

รถจักรยานยนต์บนทางเท้าส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบนทางเท้าได้รับอันตราย อีกทั้งยังส่งผลให้ทางเท้าเกิดการ

ช ารุดเสียหาย ซึ่งกรุงเทพมหานครมอบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าให้ส านักงานเขตด าเนินการกวดขันไม่ให้มีการจอด

ห รื อ ขั บ ขี่ ร ถ ย น ต์  ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ บ น ท า ง เ ท้ า  ร ว ม ไ ป ถึ ง ม า ต ร ก า ร ก ว ด ขั น ผู้ ค้ า 

หาบเร่-แผงลอยที่ท าการค้าบนพ้ืนที่จุดกวดขันพิเศษที่ไม่ใช่จุดผ่อนผันส าหรับการค้า เพ่ือคืนทางเท้าให้ประชาชนใน

พ้ืนที่ได้ใช้ร่วมกันบนพื้นฐานสิทธิอันเท่าเทียมกัน 

เพ่ือท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชนได้รับความสะดวก มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงใช้มาตรการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระเบียบทาง

เท้า เพื่อสร้างทางเท้าท่ีสวยงามเป็นพ้ืนที่ให้ประชาชนเดินสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยมากท่ีสุด  โดยยึดหลัก 
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มาตรการ “โครงการ 5 ไม่” ประกอบด้วย 

1. ไม่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย หรือลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยไม่ได้

รับอนุญาต 

2. ไม่มีการตั้งวางสิ่งของใด ๆ กีดขวางทางเท้า 

3. ไม่มีขยะสิ่งปฏิกูลใด ๆ บนทางเท้า 

4. ไม่มีแผงค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต 

5. ไม่มีการจอดหรือขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า 

อย่างไรก็ตามการจัดระเบียบทางเท้า เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ดังนั้น นายธีรพันธ์ อธิรัฐ

ธนภรณ์ ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ก าหนดให้แต่ละส านักงานเขตจัดระเบียบทางเท้า ภายใต้ 

“โครงการ 5 ไม่” ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

ส านักงานเขตบางซื่อจึงได้ด าเนินการจัดระเบียบทางเท้าดังนี้ 

กรณีหาบเร่-แผงลอย  

1) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ที่ท าการค้าในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ  

2) ห้ามตั้งแผง ส่วนหนึ่งส่วนใดของแผง ร่มหรือผ้าใบบังแดดล้ าลงมาบนผิวการจราจรรวมตลอดถึงตัวผู้ค้าด้วย 

3) ประชาสัมพันธ์ให้รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณที่ท าการค้าในระหว่างท า

การค้า และหลังจากเลิกท าการค้าแล้ว พร้อมทั้งต้องจัดหาภาชนะรองรับขยะไว้ด้วย 

4) ให้หยุดประกอบการค้าในวันจันทร์หรือวันอ่ืน ๆ ที่ทางราชการก าหนด 

กรณีจอดหรือขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า  

1) จัดท าประกาศห้ามจอดหรือขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า 

2) ด าเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าตามจุดต่าง ๆ 

ในพ้ืนที่เขตบางซ่ือ 
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3) ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันห้ามรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าโดยบังคับตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1) ว่ากล่าวตักเตือน ให้เคลื่อนย้ายออกจากทางเท้า 

3.2) ด าเนินคดีเปรียบเทียบปรับตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

3.3) ประสานกรมการขนส่ง กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบปรับ ส่งค าสั่งเปรียบเทียบปรับให้กรมการขนส่ง

ทางบกพิจารณาระงับการต่อทะเบียน เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 

กรณีติดตั งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย หรือลักลอบติดตั งป้ายโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

1) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ทั้งเจ้าของกิจการหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์

ต่าง ๆ ผู้รับจ้างท าป้ายโฆษณา ขอความร่วมมือไม่ให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาในพ้ืนที่สาธารณะโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย พร้อมแจงบทลงโทษให้ทราบ 

2) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าพ้ืนที่ ตรวจสอบการติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะทุกวัน เพ่ือตรวจสอบ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดส่อง กวดขันมิให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาในพ้ืนที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด และเพ่ิม

ความถี่ในการออกตรวจโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งมีการกระท าผิดจ านวนมาก 

3) เมื่อพบการกระท าผิดเกิดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจด าเนินการ ดังนี้ 

3.1  กรณีไม่พบเจ้าของป้ายผู้กระท าความผิดในที่เกิดเหตุ หรือไม่อาจทราบตัวผู้กระท าผิดได้  ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องที่ร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในที่สาธารณะ ตามมาตรา 45 

วรรค 1 อีกต่อไป 

3.2  กรณีพบเจ้าของป้ายผู้กระท าความผิดและเป็นความผิดซึ่งหน้า และจับกุมผู้กระท าความผิด ตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามมาตรา 46 กล่าวคือ แจ้งให้ผู้กระท าความผิดจัดการ ลบ ล้าง 

กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้กระท าความผิด

ปฏิบัติตามให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตามให้ด าเนินคดีต่อไป โดยการติดตั้งป้าย 1 ป้าย ให้ถือเป็น
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การกระท าความผิด 1 กรรม ให้ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดทุกกรรม แบบต่างกรรมต่างวาระ และให้ตรวจสอบ

และพิจารณาด าเนินคดีกับผู้จ้างวานในฐานะผู้ใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ด้วย 

3.3  กรณีไม่พบตัวผู้กระท าความผิดในที่เกิดเหตุ แต่สามารถทราบและติดตามผู้กระท าความผิดได้ให้

ด าเนินการตามมาตรา โดยมีหนังสือให้ผู้โฆษณา ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้น ภายในเวลาที่

ก าหนด หากผู้กระท าความผิด ไม่ปฏิบัติตามให้ด าเนินคดีต่อไปโดยการติดตั้งป้าย 1 ป้าย ให้ถือเป็นการกระท า

ความผิด 1 กรรม และตรวจสอบ พิจารณาด าเนินคดีกับผู้จ้างในฐานะผู้ใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 

ด้วย 

3.4  จัดเก็บและรักษาของกลาง 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงประสบกับปัญหาการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ มากมายโดยเฉพาะ 
ปัญหาที่เกี่ยวกับการสัญจรบนทางเท้า ซึ่งเขตบางซื่อเป็นอีก 1 เขต ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับทางเท้า ประชาชนไม่
สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพราะพ้ืนที่ทางเท้าถูกรุกล้ าในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท า
กิจกรรมการค้าหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้า การติดตั้งหรือว่าสิ่งของ การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการจอด
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทั้งนี้เพ่ือท าให้เขตบางซื่อมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชนได้รับ
ความสะดวก ส านักงานเขตบางซื่อจึงด าเนินการจัดระเบียบทางเท้า ยึดหลัก “โครงการ 5 ไม่”เพ่ือให้การจัดระเบียบ
ทางเท้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ผลการด าเนินงานการจดัระเบียบทางเทา้ 

ส านักงานเขตบางซื่อได้ด าเนินการและติดตาม ประเมินผลจากสถิติการกวดขัน จับกุม ว่ากล่าวตักเตือน และ

เปรียบเทียบปรับ ถือได้ว่าประสบความส าเร็จพอสมควร พบว่าจากสถิติที่ผ่านมาเขตบางซื่อถือเป็นเขตที่มีผู้กระท า

ความผิดจ านวนมากและติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี แต่ในช่วง 2 ปีหลัง มีจ านวนผู้กระท าความผิดลดน้อยลง เป็นผล

มาจากการจัดระเบียบทางเท้า ภายใต้ “โครงการ 5 ไม่”เจ้าหน้าที่จึงเข้มงวดในการกวดขันและด าเนินการเปรียบเทียบ

ปรับอย่างจริงจัง จ านวนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ผู้ที่ขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ลดน้อยลง รวมไปถึงไม่มีการติดตั้ง

ป้ายโฆษณาบนทางเท้า ประชาชนจึงสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้กระท าความผิดส่วน

น้อยที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การด าเนินการตามมาตรการจัดระเบียบทางเท้านั้นยังมีอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
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แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

1. ให้ความส าคัญต่อการจัดหาพ้ืนที่ขาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้สัญจร การจัด

ระเบียบย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ค้า จ าเป็นต้องมีมาตรการรองรับทั้งในระยะสั้น

ระยะยาว เพ่ือให้ผู้ค้ามีอาชีพ และประชาชนสามารถใช้พ้ืนที่สาธารณะได้ 

2. ก ากับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ค้าต้องให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลด้านความสะอาด เป็น

ระเบียบเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. จัดท าเสากั้น สูงประมาณ 100 เมตร มาติดตั้งบริเวณทางลาดเอียงฟุตบาทด้วยการวางเป็นแนวสลับกัน 

สามารถป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนฟุตบาท แต่เก้าอ้ีวิลแชร์ของผู้พิการสามารถผ่านได้ 

4. จัดเจ้าหน้าที่กวดขันบ่อยขึ้น เพ่ือให้การปริมาณการท าผิดลดน้อยลง 

สรุปการจดัระเบยีบทางเทา้ ภายใต้ “โครงการ 5 ไม”่ 

 กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม  

อีกท้ังยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ แต่ต่อมาสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนไปตามความเจริญของสังคม ส่งผลให้หาบเร่

แผงลอยเพิ่มมากขึ้น และรุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่สาธารณะที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ ทางเท้าหรือบางครั้ง รุกล้ าไปบนผิวจราจร

ในบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมา จึงก่อให้เกิดปัญหาการกีดขวางทางสัญจรของประชาชน  ปัญหาในด้านสุขภาพ

อนามัย และปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ต่อเนื่องมายาวนาน นอกจากนี้ปัญหาการจอดหรือ

ขับขี่รถบนทางเท้าก็เป็นปัญหาส าหรับผู้ที่สัญจรบนทางเท้า ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ถือว่าได้สร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้าไม่ใช่น้อย เพราะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้

สัญจรบนทางเท้า ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงปัญหาทางเท้าที่กรุงเทพมหานครประสบปัญหามาอย่าง

ต่อเนื่อง จึงมอบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าให้ส านักงานเขตด าเนินการกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมไปถึงมาตรการกวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่ท าการค้าบนพ้ืนที่จุดกวดขัน เพ่ือคืนทาง

เท้าให้ประชาชน และเพ่ือท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนได้รับความสะดวก 

มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงใช้มาตรการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด

ระเบียบทางเท้า โดยยึดหลักมาตรการ “โครงการ 5 ไม่” ส านักงานเขตบางซื่อจึงด าเนินการจัดระเบียบทางเท้า และ
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การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ า 

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม 

ณัฐชิตา มงคลเอี่ยม1 
ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ2

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ าด้วยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการควบคุม เพราะในปัจจุบันนี้ ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทั่ว ไม่เว้นแม้แต่ในเรือนจ า 

เนื่องจากในปัจจุบันกระแสการสื่อสารไร้พรมแดนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ท าให้มีความสะดวก

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีราคาต่ า ส่งผลให้มีการลักลอบน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดต่างๆเข้าไปภายในเรือนจ า เพ่ือ

ใช้ในการสั่งยาเสพติดเข้าไปในเรือนจ า หรือแม้แต่การสั่งยาเสพติดภายนอกเรือนจ าที่มี ลักษณะการด าเนินงานเป็น

องค์กรอาชญากรรม ท าให้ภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ต่อสังคม คือการคอรัปชั่น ความล้มเหลวในการป้องกัน

ปัญหาและไม่สามารถแก้ไขพัฒนาคนได้  แม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะได้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน า

สิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ าโดยการออกมาตรการต่างๆเช่น การงดรับพัสดุ หรือการย้ายผู้ต้องขังที่เป็นรายส าคัญไป

คุมขัง ณ เรือนจ ากลางเขาบิน ในแดนควบคุมพิเศษ แต่ปัญหาในเรื่องนี้ก็มิได้บรรเทาลงแต่อย่างใด ยังคงมีการ

ลักลอบน ายาเสพติดเข้าไป หรือแม้แต่การสั่งยาเสพติดออกมาจ าหน่ายภายนอกเรือนจ า    

 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ต่อไป บทความนี้จึงมี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุและปัญหา

การแพร่ระบาดของการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจ า  2) ศึกษามาตรการการป้องกันและปราบปราม

รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปในเรือนจ าอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ : การป้องกัน การปราบปราม ผู้ต้องขัง 
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Abstract 
 This article aims to study and analyze. Prevention and Suppression of Drugs in Prisons by 
Optimizing Control Because today. The drug problem has spread throughout. Not even in prisons 
Because current communication flows without borders, the technology has developed. It is 
convenient. Efficient and low cost. This resulted in the smuggling of various types of mobile 
phones. In prison, for use in ordering drugs into prisons. Or even the ordering of drugs outside the 
prison is characterized by the operation of a criminal organization. The image of the Department 
of Corrections Is corrupt Failure to prevent the problem and can not resolve the development of 
people. Although the Department of Corrections has taken action to prevent and smuggle 
prohibited articles into prisons by issuing measures such as abstention. A large number of 
prisoners are sent to prison. In special control But the problem is not mitigated in any way. Drug 
trafficking continues. Or even to order drugs out of the prison. 
 Therefore, it should be studied the prevention and suppression of drugs by increasing 
the efficiency.Control to guide the operation of the correctional department. This article is The 
purpose is to 1) study the causes and problems of drug smuggling within the prison; 2) study 
preventive and suppressive measures; Solution smuggling into the custody is concrete and 
effective. 
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บทน า 
หลักการและเหตุผล 

1. ความเป็นมา 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยเป็นภัยร้ายท าลายชาติ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดเกิดขึ้น 

ในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันด าเนินการป้องกันและปราบปรามภัย
ร้ายนี้อย่างเต็มความสามารถ และการด าเนินการปราบปรามของภาครัฐจะเน้นหนักไปในเรื่องของการใช้โทษจ าคุก 
กลับผู้ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์เป็นอย่างมาก 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไป 
ตามค าพิพากษาของศาล มีการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยใช้เรือนจ าเป็นการแยกผู้กระท าความผิดออกจากสังคม โดย
ใช้โทษจ าคุกเพ่ือให้เกิดความหลาบจ าและเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงได้
ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องขังทั้งในส่วนของการลงโทษจ าคุกและการใช้การบ าบัดควบคู่กันไป ปัจจุบันกรม
ราชทัณฑ์มีเรือนจ าและทัณฑสถานที่ใช้ในการควบคุมทั้งสิ้น 143 แห่งทั่วประเทศ ท าให้กรมราชทัณฑ์ต้องประสบกับ
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกเป็นจ านวนมาก 

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ต้องประสบกับปัญหาที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญมาก และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์โดยตรง คือปัญหา  
การลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ าโดยเฉพาะของต้องห้ามที่มีการลักลอบน าเข้าไปในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก
คือโทรศัพท์เคลื่อนที่และยาเสพติด 

ปัญหาการลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจ านั้น มีสาเหตุส าคัญที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในทางลักษณะประชากรของผู้ต้องขัง จากเดิมส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขัง ที่ไม่ได้กระท าความผิดโดยสันดาน หรือเป็น
ผู้ต้องขังยาเสพติดในคดีเสพ แต่ปัจจุบันการที่รัฐบาลได้มี พ.ร.บ. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซึ่งท าให้
มุมมองในเรื่องของผู้เสพเปลี่ยนแปลงไป ผู้เสพไม่ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิดอีกต่อไป ไม่ต้องถูกจ าคุกในเรือนจ าแต่
ต้องไปบ าบัดฟ้ืนฟูตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้จ านวนผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพในเรือนจ ามีปริ มาณลดลง แต่ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดที่เป็นผู้ค้ามากขึ้น ท าให้จ านวนผู้ค้ายาเสพติด
ในเรือนจ ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่เป็นผู้ค้านี้ มีลักษณะเป็นผู้ที่มีอ านาจมี
อิทธิพลทั้งทางการเงินและอิทธิพลท้องถิ่น และเครือข่ายภายนอกเรือนจ า การปกครองผู้ต้องขังในลักษณะพิเศษนี้
ต้องมีการด าเนินการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปจากผู้ต้องขังประเภทอ่ืนๆ เพราะมีความเป็นอาชญากรรมองค์กร และ
เมื่อกรมราชทัณฑ์ต้องท าหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้ างยากในเรื่องของการ
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บริหารงานเรือนจ า เนื่องจากผู้ต้องขังเหล่านี้มีอิทธิพลและมีอ านาจเงิน สามารถชักจูงให้เจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมของ
กรมราชทัณฑ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบได้ เช่น ร่วมมือกับผู้ต้องขังผู้มีอิทธิพลน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าเรือนจ าได้แก่ยาเสพติดหรือเครื่องมือติดต่อในการสื่อสาร เป็นต้น  รวมทั้งการที่ชักจูงให้ผู้ต้องขังด้วยกัน
ร่วมกระท าความผิดด้วย เพราะผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่เป็นผู้ค้านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมักจะไม่ได้ลงมือกระท า
ความผิดด้วยตนเองแต่อาศัยหรือจ้างวานผู้ต้องขังอ่ืนด าเนินการแทน ผู้ต้องขังที่ด าเนินการแทนอาจเป็นผู้ต้องขังที่มี
ลักษณะของการกระท าความผิดโดยสันดานหรือมีการกระท าผิดซ้ าซาก เมื่อถูกจับได้ก็มีได้หวาดกลัว ต่อการลงโทษ
แต่อย่างใด เพราะถือว่าได้ค่าจ้างวานคุ้มกับการกระท า 

 นอกจากนี้สภาพหรือลักษณะของเรือนจ าในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสมที่จะควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะ
พิเศษเหล่านี้ เพราะปัญหาการลักลอบน าสินค้าของต้องห้ามโดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และยาเสพติดเข้าไปใน
เรือนจ านั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์ ทั้งการพบปะและพูดคุยกันมาก 
เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนหรือเรียนรู้กันทั้งในทางบวกและทางลบ และท าให้ผู้ต้องขังที่มี
ลักษณะพิเศษสามารถแลกเปลี่ยนความต้องการของตนเองกับเจ้าหน้าที่ได้ 

 ดังนั้น เรือนจ าที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะพิเศษนี้จะต้องไม่เปิดโอกาสให้มี
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องใช้เรือนจ าที่มีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในต่างประเทศเรียกว่าเรือนจ าความมั่นคงสูง โดยในประเทศไทยยังไม่มีเรือนจ าในลักษณะนี้ 
เพราะขาดงบประมาณในการจัดสร้างเรือนจ า 

เพราะฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาสาเหตุและปัญหาการแพร่ระบาดของการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจ า 
2.  ศึกษามาตรการการป้องกันและปราบปรามรวมทั้งแนวทางแก้ไขการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปในเรือนจ า

อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ าด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม เป็น

การศึกษาเชิงเอกสาร จะด าเนินการศึกษาถึงสาเหตุปัญหาการแพร่ระบาดของการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปใน
เรือนจ า รวมทั้งมาตรการในการป้องกันและปราบปรามที่เป็นรูปธรรม โดยศึกษาจากวรรณกรรมและเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การป้องกัน  
การป้องกัน หมายถึง วิธีการหรือมาตรการที่ถ้ามีอะให้การลักลอบหรือรับยาเสพติดเข้าไปในเรือนจ า 

2. การปราบปราม  
การปราบปราม หมายถึง วิธีการหรือมาตรการการที่มุ่งเน้นการขจัดยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในเรือนจ า 

3. ผู้ต้องขัง  
ผู้ต้องขัง หมายถึง บุคคลที่ถูกขังอยู่ในเรือนจ า ได้แก่ นักโทษเด็ดขาดคนต้องขัง และคนฝาก 
 

สาเหตุและปัญหาการแพร่ระบาดของการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจ า 
เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ต้องควบคุมผู้ต้องขังคดียาเสพติด ซึ่งมีลักษณะของผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลทาง  

ด้านการเงิน การควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะเหล่านี้ท าให้กรมราชทัณฑ์ต้องประสบกับปัญหาทางด้าน  
การปกครองตามมา เพราะผู้ต้องขังเหล่านี้ยังมีพฤติการณ์ใช้อ านาจอิทธิพลทางด้านการเงิน และอ านาจหน้าที่ที่เคยมี
มา  

มีการใช้ เครือข่ายทั้ งภายในและภายนอกเรือนจ าสร้างปัญหาหรือการด าเนินการใดใด อันเป็น  
การละเมิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของเรือนจ า นอกจากนี้ยังสร้างอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังด้วยกัน เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าต่างๆเช่น การร้องเรียน การกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ การก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายใน
เรือนจ าและทัณฑสถาน การตั้งเป็นกลุ่มอิทธิพลในหมู่ผู้ต้องขังด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อความ
มั่นคง ความปลอดภัยในการบริหารงานของเรือนจ าและทัณฑสถาน และยังมีการแผ่อิทธิพลการกระท าผิดออกไปยัง
สังคมภายนอก เช่น การใช้เรือนจ าเป็นหลังบัญชาการในการติดต่อหรือพยายามท าธุรกรรมผิดกฎหมาย 

จากการที่มีการลักลอบน าสิ่ งของต้องห้ามเข้าในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก กรมราชทัณฑ์จึงได้มี  
การป้องกันและสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบน าโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจ าและทัณฑ
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สถาน โดยการด าเนินการจู่โจมและตรวจค้นโดยไม่ให้ผู้ต้องขังได้ทันระวังตัวเอง ซึ่งผลของการด าเนินการท าให้
สามารถสกัดและป้องกันการลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามให้มีจ านวนที่ลดน้อยลงได้  

แม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะมีมาตรการในการป้องกันการลักลอบน าสิ่ งของต้องห้ามเข้าเรือนจ าและ 
มีการสกัดกั้นและปราบปรามอยู่เสมอ แต่ปัจจุบันก็ยังมีการน าสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้เข้าเรือนจ าอยู่  เนื่องจากว่า
สิ่งของเหล่านี้สามารถเป็นฐานในการขยายอิทธิพลและน ามาซึ่งอ านาจผ่านทางการเงินและอ านาจหน้าที่ของผู้ต้องขัง
ที่ มีอิทธิพล ซึ่งมีสาเหตุหลักอันมาจากจ านวนผลประโยชน์ที่มหาศาล การใช้โทษจ าคุกไม่สามารถสกัดกั้นวิธีการ
แสวงหาประโยชน์เหล่านี้ได้ แต่กลับเป็นช่องทางให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ขยายอ านาจของตนเองมากขึ้น  และเมื่อสาเหตุมา
จากเรื่องของผลประโยชน์และความโลภเป็นหลักซึ่งผู้ต้องขังในลักษณะนี้ถือเป็นอาชญากรมืออาชีพมีพฤติกรรมที่ยาก
แก่การแก้ไข กลุ่มคนเหล่านี้จะมีความช านาญในการประกอบอาชญากรรม มีทักษะและความช านาญเป็นพิเศษ และ
จะมีการประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 
  นอกจากนี้ผู้ต้องขังเหล่านี้ ยังเป็นสมาชิกในกลุ่มขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ ที่มีเครือข่ายอยู่ในทุก
วงการ และเป็นผู้ที่อยู่ในระดับผู้น าขององค์กร ท าให้ยากต่อการแก้ไขพฤติกรรมรวมถึงการหยุดพฤติกรรมการกระท า
ผิดซ้ า เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมานั้นมีจ านวนมหาศาลคุ้มค่ากับการลงทุน แม้จะได้รับโทษจ าคุกแต่เมื่อเที ยบ
แล้วยังเกิดความคุ้มค่าในเรื่องของประโยชน์ ดังนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอแม้เข้า
มาต้องโทษอยู่ในเรือนจ าแล้ว ก็ยังสามารถสร้างเครือข่ายอาชญากรรมให้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นได้ เพราะการที่มีผู้กระท า
ความผิดมาอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก ย่อมท าให้เกิดการถ่ายทอดพฤติกรรมอันเป็นไปตามแนวคิดการขัดเกลาทาง
สังคม การแก้ไขปัญหาจึงค่อนข้างยากรวมทั้งยากท่ีจะปราบปรามให้หมดสิ้นไปได้ในระยะเวลาไม่นาน 
 
มาตรการป้องกันและปราบปราม และเดี๋ยวถ้าแก้ไขการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
รวมทั งแนวทางแก้ไขการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปในเรือนจ าและทัณฑสถาน อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
1. มาตรการป้องกันและปราบปราม และแนวทางแก้ไขการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปในเรือนจ าและ  
ทัณฑสถาน 

1.1 การก าหนดเขตควบคุมพิเศษ 
เมื่อกรมราชทัณฑ์ต้องประสบปัญหาของการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจ าซึ่งนับวันปัญหานั้นได้

ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการลักลอบน าโทรศัพท์
เคลื่อนเข้าไปในเรือนจ า รวมทั้งการถ่ายทอดพฤติกรรมในการสร้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งในและนอกเรือนจ า ในปี
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พ.ศ. 2554 กรมราชทัณฑ์จึงได้เริ่มด าเนินการสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปราม ในการก าจัดพ้ืนที่ให้
ผู้ต้องขังอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง โดยมีระบบการควบคุมและการติดตามพฤติกรรมที่ดีโดยก าหนดให้เรือนจ าและทัณฑ
สถานจ านวน 22 แห่งเป็นเขตควบคุมพิเศษ 

 "เขตควบคุมพิเศษ" เป็นสถานที่ท่ีจัดตั้งขึ้นส าหรับการควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะเป็นผู้ร้ายรายส าคัญและผู้
มีอิทธิพล โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือยับยั้งป้องกัน และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังกระท าความผิดและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เกิดความส านึกและเกรงกลัวต่อความพยายามที่จะกระท าผิด 
ลักษณะของเรือนจ าคุมพิเศษ แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่  

1) เรือนจ าระดับ AAA เป็นเรือนจ าที่จัดให้เป็นควบคุมพิเศษ มีลักษณะเป็นเขตควบคุมพิเศษ ทุกแดนมี
ระบบควบคุมในระดับสูงสุด แต่ละด้านจะมีแดนหลักอยู่ 4 แดน ซึ่งสามารถแยกกลุ่มผู้ต้องขังออกเป็น
แต่ละประเภทได้ เช่น พวกมีพฤติการณ์เป็นตัวการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ พวก
อิทธิพล พวกเครือข่ายยาเสพติดและพวกดื้อด้านก้าวร้าวเป็นต้น 

2) เรือนจ าระดับ AA เป็นเรือนจ าที่มีเขตควบคุมพิเศษหนึ่งแดน โดยควบคุมผู้ต้องขังตามข้อก าหนดในคู่มือ
ของกรมราชทัณฑ์ และระบบบริหารจัดการเรือนจ าและทัณฑสถาน ในภาพรวมต้องเอ้ืออ านวยต่อการ
ควบคุมในเขตควบคุมพิเศษซึ่งจะมีระบบควบคุม ในระดับสูงมาก 

3) เรือนจ าระดับ A เป็นเรือนจ าที่มีเขตควบคุมพิเศษหนึ่งแดน โดยควบคุมผู้ต้องขังตามข้อกฎหมายในคู่มือ
ของกรมราชทัณฑ์และระบบการบริหารจัดการเรือนจ าและ 
ทัณฑสถานในภาพรวม จะต้องเอ้ืออ านวยต่อการควบคุมในเขตควบคุมพิเศษซึ่งจะมีระบบการควบคุมใน
ระดับสูง 

2. มาตรการเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและการตรวจค้น 
 กรมราชทัณฑ์ได้มีการก าหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ า โดย

มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การก าหนดมาตรการตรวจค้นสิ่งของ บุคคลที่ผ่านเข้า – ออกเรือนจ าและด าเนินการตรวจค้นอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน หากเรือนจ าและทัณฑสถานมีเครื่องตรวจ x-ray ให้ตรวจสิ่งของผ่านเครื่องดังกล่าวและบันทึกข้อมูล
ไว้ และควรมีการบันทึกภาพบุคคลเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน 

2. มีการเฝ้าระวังการเยี่ยมญาติ และการติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ต้องกวดขันดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด และมีการจัดท าผังเครือข่ายของผู้ต้องขัง 
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3. มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง เพ่ือป้องกันยับยั้งพฤติการณ์
ของญาติในการลักลอบน ายาเสพติดให้โทษมาส่งมอบให้ผู้ต้องขัง 

4. เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์บนก าแพง ต้องหมั่นตรวจตาแนวก าแพงทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือไม่ให้มีการลักลอบขว้างปาสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ า 

5. ให้มีการด าเนินการหาข่าวในทางลับ เพ่ือรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับพฤติการณ์ของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดให้
โทษ และรายงานข้อมูลลับถึงผู้บัญชาการเรือนจ าเท่านั้น 

6. กรณีที่มีการยึดของกลางซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องจัดเก็บของกลางอย่างเป็นระบบ มีการจดบันทึก 
ประเภท สภาพ ต าแหน่งของวัตถุพยาน ถ่ายภาพ ชั่งน้ าหนัก ระบุจ านวน บรรจุในภาชนะหรือหีบห่อ ท าต าหนิ
เครื่องหมาย มีพยานในการจัดเก็บ ระมัดระวังรอยนิ้วมือแฝง และรีบจัดส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว 
3. มาตรการควบคุมผู้ต้องขังรายส าคัญ 
         กรมราชทัณฑ์ได้วางแผนแนวทางในการปฏิบัติไว้ เช่น การตรวจสอบผู้ต้องขังที่ต้องโทษในคดียาเสพติด หาก
เรือนจ าและทัณฑสถานพบผู้ต้องขังรายใดมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะต้องมีการรายงานให้กรม
ราชทัณฑ์ทราบ ต้องมีการเฝ้าระวังการเยี่ยมญาติ และการติดต่อกับบุคคลภายนอกเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งต้องมีการ
จัดท าผังเครือข่ายของผู้ต้องขัง เรือนจ าและทัณฑสถานที่มีด้านความมั่นคงสูง จะต้องเร่งปรับปรุงเพ่ือรับรองผู้ต้องขัง
คดียาเสพติดมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ใดมีพฤติการณ์น่าสงสัยแล้วรายงานในทางลับให้กรมราชทัณฑ์ทราบ และ
ให้มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกให้จัดก าลังเข้าตรวจค้นจู่โจมเป็นระยะๆ และพร้อมรับการตรวจค้นจู่โจม
หน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ท่ีจะเข้าไปจู่โจมในโอกาสต่างๆ 
4. มาตรการจู่โจมตรวจค้น 

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเรือนจ าและทัณฑสถานประจ าเขต เพ่ือช่วยให้
ด าเนินการจู่โจมตรวจค้นภายในเขต และสนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขเหตุ หรือช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
โดยท าหน้าที่ตรวจค้นทั้งเรื่องของการตรวจค้น อาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง บุคคลภายนอก ยานพาหนะเข้า - 
ออก ของเยี่ยมญาติที่น ามาฝาก และได้มีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีน าโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
เพ่ือป้องกันการลักลอบให้ผู้ต้องขังน าไปใช้ 
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แนวทางแก้ไขการลักลอบน ายาเสพติดเข้าไปในเรือนจ าและทัณฑสถานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ของกรมราชทัณฑ์ 

1. การจัดตั งศูนย์จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
ส่วนจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ควรตั้งอยู่ประจ าเขตต่างๆของเรือนจ า ที่มีจ านวน 9 เขตด าเนินการโดยนัก

สังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา ซึ่งจะต้องมีสถานที่ส าหรับรับรองผู้ต้องขังระหว่างที่รอการจ าแนกเข้าไปตาม
เรือนจ าและทัณฑสถานที่เหมาะสม การมีศูนย์ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง จะเป็นการคัดผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ใน
เรือนจ าที่มีการปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในเรือนจ า 

 การพิจารณาความเสี่ยงต่างๆจะพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน เช่น 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยทางจิต ประวัติการมีพฤติกรรมรุนแรง ความพยายามหรือความ
ตั้งใจในการหลบหนี ความสามารถส่วนบุคคลที่อาจเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ปัจจัยภายนอก เช่น 
ความรุนแรงในการกระท าผิด ระยะเวลาการต้องโทษ โอกาสหรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย เป็นต้น 

โดยระบบของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้
กับฐานอาชญากรในกระทรวงยุติธรรมได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ประมวลผล ส่งต่อข้อมูล และ
จะต้องท าการบริหารการต้องโทษเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ในรายละเอียดจะระบุว่าควรจะ
ควบคุมไว้ในลักษณะใด มีการบ าบัดแก้ไขพฤติกรรมอย่างไรบ้าง จะได้รับประโยชน์จากการพักการลงโทษหรือ
ลดวันต้องโทษจ าคุกเมื่อใด ก่อนที่จะปล่อยตัวจะต้องมีการด าเนินการอย่างไร รวมถึงเมื่อปล่อยตัวไปแล้วจะต้อง
ติดตามผลอย่างไรบ้างซึ่งการท างาน ในลักษณะนี้จะต้องมีการท างานในลักษณะของสหวิชาชีพไม่ใช่การ
ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์แต่เพียงหน่วยงานเดียว 
2. การจัดประเภทของเรือนจ าและทัณฑสถานให้เหมาะสมกับพฤติกรรม 

กรมราชทัณฑ์ควรมีการจัดประเภทของเรือนจ าและทัณฑสถานให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังโดยสามารถจัดเป็นประเภทได้ดังนี้  

1.1 เรือนจ าระดับความม่ันคงสูงสุด 
เรือนจ าระดับความมั่นคงสูงสุด จะเน้นไปที่การควบคุมเท่านั้น แต่ยังคงได้รับสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานขั้นต่ าขององค์กร
สหประชาชาติ โปรแกรมท่ีจะใช้เน้นไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

1.2 เรือนจ าระดับความม่ันคงสูง 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     207 

 
 

207 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

เรือนจ าระดับความมั่นคงสูง จะเน้นที่การควบคุมและอาจมีการจัดโปรแกรมในเรื่องของโปรแกรมพ้ืนฐานและ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการปรับทัศนคติ ทักษะทางสังคมเป็นต้น  

1.3 เรือนจ าระดับความม่ันคง ปานกลาง 
 เรือนจ าระดับความมั่นคงปานกลาง จะเน้นการใช้โปรแกรมบ าบัดโดยผู้ที่ จะเข้ามาด าเนินการในการบ าบัด
จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

1.4 เรือนจ าระดับความม่ันคงต่ า 
เรือนจ าระดับความมั่นคงต่ า จะเน้นการบ าบัดโดยใช้โปรแกรมเป็นหลักในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และชุมชนเป็นหลัก 

1.5 เรือนจ าพิเศษ 
เป็นเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี 

1.6 สถานที่ส าหรับผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง 
มีการจัดสถานที่เฉพาะที่ไม่ใช่เรือนจ าให้กับผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง โดยประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก ในการสอนและดูแลในเรื่องของความเป็นแม่ การดูแลบุตร หลังจากได้เลี้ยงดูบุตรจนครบ
ก าหนดระยะเวลา จะต้องเข้าสู่กระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพ่ือเข้าไปคุมขังยังเรือนจ าต่างๆต่อไป  

2. การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการควบคุม 
    ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งเรียกว่า Smart camera  แทน CCTV ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เพ่ือให้กล้องรายงานความผิดปกติให้ผู้ควบคุมได้ทราบ ต้องติดตั้งให้เพียงพอครบทุกจุด ทุกพ้ืนที่ที่สามารถ
มองเห็นความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เป็นการลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่  
มีการใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบการลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ า เช่นติดตั้งตัวจับสัญญาณ
โทรศัพท์ เครื่องตรวจสอบโลหะ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหรือแบบพกพา เครื่องป้องกัน  
การติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์ฉายรังสี ตรวจค้นไฟฉายในการระงับเหตุอุปกรณ์ระงับเหตุ เป็นต้น  
         มีอุปกรณ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ เป็นต้น 
3. การจัดการในเรื่องของอาคารสถานที่ให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
   กรมราชทัณฑ์จะต้องมีการสร้างเรือนจ าลักษณะพิเศษที่มีความเหมาะสม หรือที่เรียกว่า Super 
maximum  security ซึ่งเป็นเรือนจ าที่เน้นการควบคุมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก เพ่ือป้องกันการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเรือนจ าในลักษณะนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน 
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การจัดระบบอาคารสถานที่ส าหรับเรือนจ าและทัณฑสถานในปัจจุบันควรมีบล็อกโซนส าหรับแยกควบคุมผู้ต้องขัง 
เช่น แยกเป็นโซนล็อกเกอร์ โรงเลี้ยงให้ชัดเจน ฯลฯ การสร้างแดนความมั่นคงสูงไม่ควรมีพ้ืนที่ติดต่อกับด้านอ่ืน 
เนื่องจากสามารถโยนสิ่งของผ่านไปมาได้  พ้ืนที่ใช้สอยต่างๆไม่ควรแออัดยัดเยียดจนเกินไป  

4. การสร้างระบบการหาข้าวและการวิเคราะห์ข่าวให้มีศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานทั้งในส่วนกลางเรือนจ าและทัณฑสถานในการหาข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดย
จะต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้รู้จักการหาข่าวข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ข่าวและ การสร้างเครือข่ายในการหา
ข่าว เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าน่าเชื่อถือและต้องมีการสร้างเครือข่ายในการหาข่าวกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติส านักงานข่าวกรอง
แห่งชาติและชุมชนเป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุม 

5. ด้านบุคลากร 
  มีการจัดตั้งโรงเรียนราชทัณฑ์ขึ้น เพ่ือฝึกสอนทุกคนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กรมราชทัณฑ์ มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน จะท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการท างานอย่างเต็มที่ 
มีความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการท างานในเชิงปฏิบัติเสริมสร้างทักษะในการท างาน เป็นการปลูกฝังให้เกิดการรัก
องค์กร ค่านิยมในทางที่พึงหวังของการรับราช การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรมและเติบโตในสายงานนี้ได้
อย่างชัดเจน 
  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทดสอบความอดทนในการท างาน 
การฝึกทักษะและความรู้ในเรื่องของการหาข่าวการวางสายข่าว วิเคราะห์ข่าวการฝึกในเรื่องของการสังเกต และการ
จดบันทึกพฤติกรรมของผู้ต้องขัง การฝึกอบรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติด ประเภท ลักษณะวิธีการลักลอบน าเข้ามาในเรือนจ า การฝึกอบรมความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ 
การฝึกอบรมในเรื่องของการใช้อาวุธและยุทธวิธีต่างๆ 

ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทุกๆ 6 เดือนเพ่ือไม่ให้เกิดความเคยชิน คุ้นเคยกับผู้ต้องขัง รวมทั้ง
ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย โดยท างานเป็นช่วงเวลาหรือการท างานเป็นกะ 
ยกเลิกการเข้าเวรยามอันจะเป็นการลดความตรากตร าในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

การจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ ต้องมีการจัดสวัสดิการและสายความก้าวหน้าที่
ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ เพราะมีความเสี่ยงมากกว่าที่อ่ืน เช่นการ พิจารณาความดีความชอบ ค่าเสี่ยงภัย เงิน
เพ่ิมพิเศษประจ าต าแหน่ง การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  
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สรุป 
การลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจ าโดยเฉพาะยาเสพติด ยังเป็นปัญหาที่กรมราชทัณฑ์ต้ อง

ประสบและต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากลักษณะทาง
ประชากรผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์ต้องควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม เป็นผู้ต้องขังในคดีพ้ืนฐาน เช่น การลัก
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือเป็นผู้ค้ารายย่อยที่กระท าผิด ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรม แต่ในปัจจุบัน
กรมราชทัณฑ์ต้องควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการเป็น
เครือข่ายยาเสพติดรายส าคัญและมีความเชื่อมโยงไปทุกบริบทของสังคม 
          เนื่องจากยาเสพติดมีผลตอบแทนเป็นประโยชน์อันมหาศาลที่คุ้มค่ามากกว่าโทษที่ได้รับ ดังนั้นผู้ต้องหาในคดี
เหล่านี้แม้จะถูกจ าคุกก็ไม่สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ เพราะประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีจ านวนมากกว่า อีกทั้ง
ผู้ต้องขังเหล่านี้เมื่ออยู่ในกลุ่มหรือองค์กรจะเป็นผู้น าในระดับสูงสุด ที่ไม่สามารถเลิกการด าเนินการในเรื่องของการค้า
ยาเสพติดได้ และมีอาชีพของการค้าขายสิ่งของผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นทุนเดิม การจ าคุกจึงไม่เป็นอุปสรรคในการเลิก
อาชีพที่ผิดกฎหมายแต่ประการใด กลับท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายขึ้นในเรือนจ าอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งกรม
ราชทัณฑ์จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการท างานเพ่ือรองรับการควบคุมผู้ต้องขังเหล่านี้ทั้งในเรื่องของการบริหารงาน 
บุคลากร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น อัน
จะส่งผลต่อสังคมโดยรวมต่อไป 
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แนวทางการแก้ไขคอร์รัปชันในประเทศไทย ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (โครงการช่อสะอาด) 

 

ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ1 
กรธวัช  แววบัณฑิต2 

 

บทคัดย่อ 

  การทุจริต คอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหา 

ที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้นเอ้ือประโยชน์แก่  

การทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ กล่าวคือโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นระบบอุปถัมภ์ที่ยอมรับใน

ระบบอ านาจนิยม ส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม ประชาชนตกอยู่ภายใต้กระแสบริโภคนิยม  

จึงเป็นธรรมดาที่มีช่องทางให้มีการทุจริต คอร์รัปชันได้ และได้กระท ากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้รณรงค์ให้มีการต่อต้าน  

การทุจริต คอร์รัปชันโดยคิดโครงการชื่อว่า “โครงการช่อสะอาด” เป็นโครงการที่รณรงค์เสริมสร้างทัศนคติ 

ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

การปลูกจิตส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงได้มีการจัดกิจกรรมประกวดและการให้รางวัลมากมาย 

อาทิ เช่น ประกวดสัญลักษณ์ช่อสะอาด ประกวดเพลงช่อสะอาดต่อต้านทุจริต ประกวดมิวสิควิดีโอเพลงช่อ

สะอาดต้านทุจริต เป็นต้น ซึ่งเป็นก้าวส าคัญท่ีจะลดปัญหาการทุจรติ คอร์รัปชันในสังคมให้ค่อย ๆ หายไป 

ค าส าคัญ การทุจริต คอร์รัปชัน  
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Abstract 
  Corruption is a deep-seated economic crime and a difficult problem to solve. 
Political, economic, social and cultural structures are beneficial for corruption. All forms of 
corruption The social and cultural structure is the patronage system accepted in the 
power system. The economic structure is capitalist. People are falling under popular 
consumption. It is common to have channels. Corrupt corruption And have done from the 
past to the present. 
  The Office of the National Anti-Corruption Commission has campaigned for 
anti-corruption. Corruption by the project name. "Clean Bouquet Project" is a campaign to 
strengthen the attitude. Values in honesty happen in society to facilitate the prevention 
and suppression of corruption. Growing conscious and romote morality It has organized 
many contest and awards such as the symbol contest. Contest of clean music against 
corruption Contests, music videos, bouquets of cleanliness, anti-corruption, etc., which is 
an important step to reduce the problem of absurdity. Corruption in society gradually 
disappears. 
Keywords Corruption Corruption 
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บทน า 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทย 

มีมาตั้งแต่อดีต โดยเริ่มจากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคือ 

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2476 (พระราชกฤษฎีกาวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการและพนักงาน

เทศบาลผู้กระท าผิดหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. 2490) พระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์  

พ.ศ. 2492 ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) 

เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนามาเป็นกรมตรวจราชการแผ่นดินในปี พ.ศ. 2496 แต่ได้ถูกยุบเลิกไปในปี 

พ.ศ. 2503 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีอากร (ก.ต.ภ.) ขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรและรายได้อ่ืนของรัฐ พ.ศ. 2503 ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 

17 พฤศจิกายน 2514 ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหาร ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนโดยรวมงานของ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีอากร (ก.ต.ภ.) 

ส านักงานคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์และงานของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เข้าด้วยกันแล้ว

จัดตั้งเป็นส านักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) ตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ 314 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มีหน้าที่ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่  14 ตุลาคม 2516 เป็นผลให้ส านักงาน

คณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) ต้องถูกยุบเลิกไป 

  คณะรัฐมนตรีที่มีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แสดงเจตจ านงที่จะป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการให้หมดสิ้นไป จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 9(6) แห่ง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  

แต่ไม่ทันได้เริ่มด าเนินการ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียก่อน หลังจากนั้น

เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก็ได้ปรับปรุง
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นใหม่ จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 3 

มีนาคม 2518 และตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2515 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2518 จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีขึ้น เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ได้มีการก าหนดองค์กรอิสระขึ้น หนึ่งในจ านวนนั้นมีองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มี

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณและการด าเนินการอ่ืน ต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ได้

ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 เป็นผลให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบได้ถูกยุบเลิกไป และได้มีการจัดตั้งเป็นส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติที่เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ป.ป.ช.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า“The National Counter 

Corruption Commission” 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก่อตั้งโครงการชื่อว่า 

“โครงการช่อสะอาด” ขึ้นมาเพ่ือรณรงณ์เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม

เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปลูกจิตส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น 

  บทความนี้ต้องการสื่อแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันของส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โครงการช่อสะอาด ให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหาผ่าน

โครงการช่อสะอาดนี้และรับรู้การว่าการทุจริต คอร์รัปชันนั้นมีผลกระทบอะไรบ้าง  แล้วควรให้ความส าคัญ

กับปัญหานี้อย่างจริงจัง 
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ความหมายการทุจริต คอร์รัปชัน  

   Black Law Dictionary (1979: 50) ให้ความหมายของการคอร์รัปชั่นไว้ว่าหมายถึง “การกระท า

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าที่ชั่วช้าและฉ้อโกงโดยเจตนาทีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้ง  

การกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่ และสิทธิของผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังหมายถึงการที่ข้าราชการบุคคลใดบุคคล

หนึ่งซึ่งประชาชนไว้วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น”  

  ผ่องแผ้วและคณะ (2543: 31) ซึ่งได้ให้ความหมายของการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ว่าหมายถึง “การใช้

อ านาจไปในทางที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่โดยเฉพาะการกินสินบน”  

  สมุทวณิช (2519) ได้อธิบายไว้ว่า “คอร์รัปชั่น เป็นการกระท าให้เสื่อมความซื่อตรง โดยการรับ

สินบนหรือช่วยเหลือกัน การใช้วิธีการปฏิบัติมิชอบ และหมายถึง การปฏิบัติมิชอบในทางการเมืองและการ

ปกครอง การติดสินบน การขายต าแหน่งหน้าที่ การอนุมัติท าสัญญาของทางราชการกับบริษัทห้างร้านหรือ

เอกชน และการที่ราชการยอมให้มีที่ดินหรือสิทธิพิเศษเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินรางวัลซึ่งเคยเกิดขึ้นมาหลาย

ครั้งในประวัติศาสตร์แต่ในปัจจุบันมักจะหมายถึง การฉ้อโกงอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง” 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า534 ระบุไว้ว่าทุจริตเป็นค านามหมายถึง 

“ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง” 

  ส่วนส านักงาน ก.พ. (2544:79) ได้ให้ความหมายของค าว่า “คอร์รัปชั่น” (ส านักงาน ก.พ. 2544 : 

79) ว่ามาจากภาษาลาตินว่า Corrumpere ซึ่งมาจากค า 2 ค ารวมกันคือ To Ruin-Com (together) + 

Rumpere (to break) หมายถึง“การท าลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการบริหารงาน

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ท าน้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุ

ไว้หรือแม้แต่ท าตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย”  

  และอีกความหมายหนึ่งที่เป็นไปในท านองเดียวกัน ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า (2543: 6) ให้ค า

จ ากัดความ “การทุจริตประพฤติมิชอบ” คือ “การใช้ต าแหน่งงานสาธารณะ ใช้อ านาจในทางมิชอบเพ่ือ

ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือประโยชน์ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล การทุจริตประพฤติมิชอบจะเกิดขึ้น
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เมื่อเจ้าพนักงานรับ ขอ หรือกรรโชกเอาค่าตอบแทน หรือเมื่อตัวแทนเอกชนเสนอให้ค่าตอบแทนเพ่ือหลบ

เลี่ยงกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ในการแข่งขัน หรือส่วนบุคคล” 

  สรุปความหมายของการทุจริต คอร์รัปชันโดยรวมจากนักวิชาการและนักคิดทั้งหมดแล้ว หมายถึง 

การฉ้อราษฎร์บังหลวง การทุจริตหน้าที่ราชการ การติดสินบนตลอดจนความไม่ยุติธรรมอ่ืน ๆ ที่ข้าราชการ

หรือบุคคลอื่นใดใช้เป็นเครื่องมือในการบั่นทอนความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม กล่าวคือ การทุจริตและ

การประพฤติมิชอบของข้าราชการ การคอร์รัปชันเป็นเรื่องของการที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้ใช้อิทธิพลทางใดทาง

หนึ่งของตน เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์จากสาธารณชนหรือหน่วยงาน องค์กรที่สังกัดให้ตนเองหรือพรรคพวก

ของตน อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับค าของภาษาไทยพบว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นยังตรงกับค าไทยอีกหลายค า 

เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การฉ้อฉล การคดโกง ส่วย การติดสินบน ตามน้ า ค่าวิ่งเต้น ค่าน้ าร้อนน้ าชา 

และเงินใต้โต๊ะ 

   

 รูปแบบการทุจริต คอร์รัปชัน 

  รูปแบบการทุจริต คอร์รัปชัน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

  1. คอร์รัปชันขาว (White Corruption) หมายถึง การกระท าคอร์รัปชั่นที่ประชาชนทั่วไปและผู้น า

ในสังคมยอมรับและไม่สมควรจะลงโทษผู้ที่กระท าผิด เพราะ เป็นเรื่องไม่สลักส าคัญจนเกินไปซึ่งคอร์รัปชัน

ขาวเป็นเสมือน “คอร์รัปชันจ าแลง” ในสังคมไทย โดยอิงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหากแต่อาจน ามาซึ่ง

คอร์รัปชันเทาและด าต่อไป คอร์รัปชันจ าแลงชนิดนี้เรียกว่า “ทองไหล” ค าว่า“ทองไหล” หมายถึง การที่ผู้

อยู่ในต าแหน่งระดับสูงหรือผู้มีอ านาจได้รับสิ่งของหรืองเงินทอง โดยมิได้เรียกร้อง แต่ในสายตาของผู้ให้เป็น

การให้เพ่ือให้เกิดความชื่นชอบหรือระลึกถึง ซึ่งอาจน ามาซึ่งต าแหน่งหรือผลประโยชน์บางประการ เช่น 

ข้าราชการก็พึงหวังในต าแหน่งลาภยศ และการปกป้องคุ้มกัน พ่อค้าก็มุ่งหวังจะใช้ความคุ้นเคยหรือความ

สนิทสนมเป็น “ยันต์กันผี” มิให้ถูกข่มเหงรังแกหรือผู้ให้อาจมีความรู้สึกว่าจ าเป็นต้องให้เพ่ือให้ทัดเทียมกับ

ผู้อ่ืน หรือเพ่ือมิให้ผู้ใหญ่รังเกียจหากผู้ใหญ่เกิด “เขม่น” ขึ้นมาอาจถูกละเลยต่อการพิจารณาความดี

ความชอบหรือต าแหน่งหน้าที่สูงขึ้นไป ส าหรับผู้ที่อยู่ในต าแหน่งสูงการไม่มี “สัมมาคารวะ” เช่นนี้อาจถูก

โยกย้ายไปสู่ต าแหน่งที่ไม่มีอ านาจหน้าที่อะไรเลยก็ได้ดังนั้น ทองไหลเป็นการแสดง “น้ําใจ” ของผู้น้อยต่อผู้
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มีอ านาจวาสนาหรือต าแหน่งหน้าที่ที่ให้คุณให้โทษได้จึงเป็นการให้โดยเสน่หาไม่เข้าข่ายทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ วิธีการของทองไหล เช่น การให้ของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน การ

ร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสต่างๆ ที่ไม่เป็นทางการ การร่วมกิจกรรมบางอย่างของผู้ใหญ่ และการหมั่นไปเยี่ยม

เยือนผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกน้องที่ใกล้ชิดจ าต้องกระท า 

  2. คอร์รัปชันเทา (Grey Corruption) หมายถึง การกระท าคอร์รัปชันซึ่งบางส่วนในสังคม

โดยเฉพาะพวกผู้น าเห็นว่าเป็นการกระท าผิด แต่ประชาชนทั่วไปยังสองจิตสองใจอยู่มากกว่า ซึ่งคอร์รัปชัน

เทาในสังคมไทย คือสิ่งที่เรียกว่า “บ้านต้องเช่า” ค าว่า “บ้านต้องเช่า” จะหมายถึง การที่ผู้อยู่ในต าแหน่ง

หน้าที่เรียกร้องเงินทองหรือสิ่งของเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในบางครั้งก็อาจเป็นการ

ตอบแทนการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว หรืออาจมีลดหย่อนมาตรฐานของระเบียบบังคับบ้าง โดยการให้อาจให้

ก่อนหรือหลังการปฏิบัติก็ได้โดยโอกาสที่จะเกิดบ้านต้องเช่าคล้ายคลึงกับเงินลอยมาก นอกจากนี้ยังมี

ลักษณะของ “ข้าวต้องซื้อ” ซึ่งกรณี “ข้าวต้องซื้อ” จะมีลักษณะรุนแรงมากกว่าบ้านต้องเช่า เพราะเป็นการ

ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ซึ่งก็มิใช่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน แต่เป็นการเข้าไปมีส่วนพัวพัน

กับการหาผลประโยชน์อย่างจริงจัง หรือเป็นการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์หรือหาประโยชน์

ใส่ตนโดยไม่มีหลักฐานปรากฏให้เห็น 

  3. คอร์รัปชันด า (Black Corruption) หมายถึง การกระท าคอร์รัปชันที่ทุกฝ่ายในสังคมเห็นว่าเป็น

การกระท าผิดและสมควรได้รับโทษตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งถือว่า“คอร์รัปชันสีด า”เป็นคอร์รัปชันขนาด

แท้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ “ดาวไถ” กับ “ใจถึง” ชนิดแรก “ดาวไถ”เป็นการใช้อ านาจหน้าที่

เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือความเดือดร้อน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยอาจ

เรียกร้องเงินทอง ผู้ที่เรียกร้องโดยทั่วไปมักเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ซึ่งมักจะเกิดเมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้น

และผู้กระท าผิดมีโทษทางกฎหมาย จึงเป็นโอกาสของเจ้าหน้าทีผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการแสวงหา

ผลประโยชน์อัตราการเรียกร้องขึ้นกับความหนักเบาของความผิด และมีการกระท าซึ่งยังคงก า กวมว่าผิด

หรือไม่ผิดแต่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเหมาว่าผิด จึงท าการเรียกร้องเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย รวมถึงมีการสร้างหลักฐานเท็จและยัดเยียดข้อหาให้ผู้บริสุทธิ์แล้วรีดไถเพ่ือมิให้มีการ

ด าเนินการตามกฎหมาย คอร์รัปชั่นสีด าชนิดหลังหรือ “ใจถึง” เป็นการประพฤติทุจริตอย่างดื้อๆ ด้านๆ  
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โดยการจงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและทางราชการได้รับความเสียหาย เช่น 

การน าวัสดุอุปกรณ์สิ่งของของทางราชการไปใช้เป็นของส่วนตัวเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไป การทุจริตทาง

การเงินหรือการทุจริตโดยการกร 

   

การทุจริต คอร์รัปชันในสังคมไทย 

  ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในสังคมไทยถือเป็นปัญหาใหญ่หรือภัยร้ายที่มองเห็นที่สามารถท าลาย

ประเทศไปอย่างช้า ๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอาจท าให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ท าตาม ๆ กันสู่รุ่นลูก

รุ่นหลานได้ การทุจริต คอร์รัปชันมักจะเกิดขึ้นในระบบราชการไทยเป็นส่วนใหญ่ไม่วาจะเป็น องค์กร 

หน่วยงานต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งต ารวจ ทหาร คุณครู เป็นต้น ซึ่งวิธีการทุจริต คอร์รัปชันอาจจะอยู่ในเรื่อง

ของงบประมาณต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจสอบได้ยาก เรื่องการทุจริตแบบการหา

ผลประโยชน์ค่าหัวคิวหรือจากโครงการสัมปทานแก่บริษัทเอกชน เรื่องการรับฝากนักเรียนนักศึกษาเข้า

ศึกษาตามสถานบันผ่านนักการเมืองหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เรื่องประชาชนติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือท า

ผลประโยชน์บางอย่างให้หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของสินน้ าใจในการท าสิ่ง ๆ นั้นให้แก่บุคคลที่ติดสินบน 

เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลก็ยังคงมีการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะมาจากการรัฐประหารหรือการเลือกตั้ง

ก็ตามมีการทุจริต คอร์รัปชันทั้งนั้น เนื่องจากทหารที่มาจากการรัฐประหาร นักการเมืองที่มาจากการ

เลือกตั้งและข้าราชการล้วนแล้วแต่มีอ านาจมากกว่าประชาชน นอกจากทหาร นักการเมืองและข้าราชการ

แล้ว ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยังมีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองสูงมาก เนื่องจากนักการเมืองบางท่านมี

เครือข่ายอาชีพที่กว้างขวางรู้จักคนเยอะ และมีทุนทรัพย์ยังคุมระบบพรรคการเมืองอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้

กลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยไปเรียบร้อยแล้ว แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  

  ในปัจจุบันเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ ระหว่างด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ มีอยู่ 2 ,718 คดี ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเบิกงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ การทุจริตต่อหน้าที่กระท าความต่อต าแหน่ง

หน้าที่ราชการ จากคดีทั้งหมดเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้าราชการเรียกรับ

เงินจากประชาชนก็มีบ้างซึ่งจากคดีเหล่านี้แสดงเห็นเห็นว่าข้าราชการทุกหน่วยงาน องค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือ
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ใหญ่ล้วนแต่มีการทุจริต คอร์รัปชัน วิธีการที่ข้าราชการท าการทุจริต อาทิ เช่น รับเงินแป๊ะเจี๊ยะ เรียกเก็บ

เงินค่าเรียนพิเศษ โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่น าเข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน ปลอมหนังสือทางราชการ 

รับเงินจากบริษัทเอกชนเพ่ือตอบแทนในการท าผลประโยชน์ให้แก่บริษัท แสวงหาผลประโยชน์รับเงินจาก

ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เบียดบังเอาเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน ทุจริตในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ อนุมัติเงินงบประมาณให้กับพวก

พ้อง มีเหตุอันสงสัยเนื่องจากมีทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่างผิดปกติ ทุจริตโครงการ เป็นต้น วิธีการกระท าความผิด

ข้างต้นเหตุส่วนใหญ่ท าเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่น การ

ทุจริตโครงการปิดกั้นคลอง เพ่ือกันอุทกภัยที่จะท าให้ประชาชนในระแวกโครงการเกิดความเดือดร้อนจาก

อุทกภัยในภายภาคหน้า แต่ข้าราชการทุจริตโครงการน างบประมาณที่ได้มาแบ่งให้ตนเองและพรรคพวกท า

ให้โครงการมีประสิทธิภาพน้อยลงคันกั้นน้ าไม่แข็งแรงส่งผลให้ประชาชนในระแวกโครงการเดือดร้อนเป็น

อย่างมาก นี่คือการท าเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกแต่ไม่เห็นถึงส่วนรวมทั้งที่งบประมาณที่

รัฐบาลออกให้ ให้ใช้ท าโครงการเพื่อประชาชน ท าให้เกิดการเสียหาย เป็นต้น 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้ก่อตั้งโครงการช่อสะอาด

เพ่ือจะด าเนินการพิจารณารางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่มี

ส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการ

ส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่

ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ภาพยนต์โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งเผยแพร่ทาง

สถานีโทรทัศน์ และเคเบิลทีวีที่เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นวงกว้าง อันเป็นการปลูกจิตส านึกให้เกิดค่านิยม

ในความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นการแสดงความส าคัญต่อการมีอยู่ของการทุจริต คอร์รัปชันให้ประชาชนได้รับ

รู้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน

แทบทุกวันและเป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้โครงการช่อสะอาดนี้จึงอยากให้ทุกคนให้ความส าคัญ ช่วยเป็นหู

เป็นตา ช่วยกันรณรงค์ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างสามัคคี  
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โครงการช่อสะอาด 

  โครงการช่อสะอาดเริ่มเปิดสมัครรับผลงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน 

จัดตั้งเพ่ือมอบรางวัลเป็นเกียรติ และก าลังใจให้กับสื่อในทุกสาขา ที่ท างานด้านสนับสนุนและป้องกันการ

ทุจริต และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจสนับสนุนยกย่องเยาวชน นักศึกษา และบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วน

สนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาใน

การปลุกจิตส านึกและส่งเสริมคุณธรรมบุคคลด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางหนึ่งในการ

ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชั่น คือการเผยแพร่เนื้อหาที่มีแง่มุมกระตุ้นความคิดดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดโดย ป.ป.ช. และทรูเข้าร่วมสนับสนุนเป็นคณะกรรมการออกความเห็นและ

สนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน เพ่ือให้สื่อต่างๆ รัทราบและส่งผลงานสื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชั่น เข้าร่วมประกวดเพ่ือรับรางวัล ใช้ระยะเวลาต่อโครงการ 1 ปี โดยในปี

แรก มีรางวัลทั้งหมด 4 สาขาได้แก่ รางวัลสาขาสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัลสาขาละครโทรทัศน์ต่อต้านการ

ทุจริต รางวัลสาขาภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือโรงภาพยนต์ และรางวัลสาขาโทรทัศน์ต่อต้านการ

ทุจริต โดยในปีล่าสุด พ.ศ.2561 พ่ึงปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มี่ผ่านมาโดยรางวัล

แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ รางวัลสาขารายการโทรทัศน์ต่อต้านการทุจริต รางวัลสาขาโฆษณา และรางวัล

สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต

ให้เกิดขึ้นในสังคมเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปลูกจิตส านึกและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

  วัตถุประสงค์ของโครงการช่อสะอาด 

1. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนใน

ชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ 

2. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้

ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดี เด่นในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

5. ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

6. ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือ

สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ 

7. ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

 

 แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน 

1. ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตแก่ปรพชา 

ชนและเยาวชน เป็นการปลูกฝังค่านนิยม ทัศนคติให้ต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชัน   เพ่ือลดการตกทอดของ

วัฒนธรรมในอดีตท่ีท าต่อ ๆ กันมา อาทิ เช่น การติดสินบน การให้สินน้ าใจ ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นต้น 

2. ร่วมรณรงค์ให้ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การประกวดแต่งเพลง 

ประกวดสัญลักษณ์ ประกวดมิวสิควิดีโอเพลง ประกวดโฆษณา ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น เพ่ือให้

ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ และให้ความส าคัญกับการทุจริต คอร์รัปชันมากยิ่งขึ้น 

3. ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานเอกชนเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น 

4. ประชาชนและเยาวชนมีความตื่นตัวต่อการกระท าการทุจริต คอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นจากการมาร่วม

กิจกรรมทางองค์กรจัดขึ้น 

5. เสริมสร้างแนวคิดธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้หน่วยงาน

ราชการสามารถสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสได้มากยิ่งขี้น และสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ลดแรงจูงใจให้เกิดคอร์รัปชัน รู้ผิดชอบชั่วดี  
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สรุป 

   การทุจริต คอร์รัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมผู้ที่ทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวงส่วนใหญ่จะขาด

คุณธรรม การขาดอุดมการณ์และอุดมคติ คนที่มีอุดมการณ์หรืออุดมคติจะเป็นผู้มีเป้าหมายของชีวิตและจะ

ด าเนินการด้วยอุดมคติ คือมีคุณธรรม ความดี ผิดกับผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์หรืออุดมคติที่จะท าทุกอย่างเพ่ือให้ตน

ได้รับประโยชน์ว่าการกระท านั้นจะผิดและไม่ถูกต้องตามศีลธรรม การมีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถี

ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนไม่ฉลาด เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด การใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมคน

มีอ านาจและมีความโลภเห็นแก่เงิน ก็ย่อมจะคอร์รัปชัน การมีอ านาจอย่างเดียว จึงไม่ท าให้คนทุจริตแต่การมี

อ านาจโดยมีความโลภเห็นแก่เงินท าให้คนทุจริตได้  

   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงปัญหานั้น จึงได้ก่อตั้ง

โครงการช่อสะอาดขึ้นเพ่ือรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมเพ่ื อ

เอ้ืออ านวยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปลูกจิตส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

สังคม เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมิใช่ปลายเหตุอย่างแท้จริง  
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของส านักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(The Department of Special Investigation (DSI) Human Trafficking Solution under the 

National Strategy) 

ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ1 
ยุพารัตน์  มีทรัพย์2 

 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ศึกษาสภาพ

ปัญหาและแผนยุทธศาสตร์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกรณีการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยศึกษาข้อมูลจากส านักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่พบคือประชาชนขาดความ

มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับคดีด้านความมั่นคง  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์

ในการรับมือกับปัญหาการค้ามนุษย์  รวมถึงแผนยุทธศาตร์ที่รัฐบาลน ามาป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยนี้คือให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี การบูร

ณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและการเฝ้าระวังบุคคล กลุ่ม

บุคคล ที่กระท าผิดที่เป็นเครือข่าย อยู่เสมอ รวมถึงจัดการฝึกอบรมภาคประชาสังคมและสร้างแกนน าภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพิเศษ และจัดท าข้อมูลให้ความรู้แก่ประชาชน

และข้อมูลสถานที่รับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เบอร์โทรศัพท์ , Facebook, line 

เป็นต้น 
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Abstract 
   This study aims to study the solutions to human trafficking. A study of the 
problems and strategic plans of multinational crime organizations, particularly the case of 
trafficking in Thailand, and Guidelines for solving human trafficking problems by studying 
information from the Office of Special Investigation (DSI) under the National Strategic Plan. 
The study indicated that Problem solving for human trafficking The lack of confidence in law 
enforcement in security cases. People lack knowledge. Understand and experience dealing 
with trafficking issues. Including the strategic plan that the government brings to prevent and 
suppress human trafficking.  
   The suggestion from this research is that the Department of Special Investigation 
and related agencies Continuous integration of inter-agency collaboration. There is always 
monitoring and surveillance of individuals in the network. Include civil society training and 
lead public sector participation in crime prevention. And provide information to the public 
and the place information to complain to the relevant agencies. Phone, Facebook, line. 
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บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโดยเฉพาะด้านจิตวิทยา 

ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ รวมทั้งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกสนใจ เพราะมี

ความเชื่อมโยงกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ค่านิยมสากลเรื่องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพ้ืนฐานของความเป็น

มนุษย์ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์และการแสวงหา

ประโยชน์จากทางเพศ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการน าคนมาขอทาน 

 ประเทศไทยถูกจัดในสถานะของประเทศที่เป็นต้นทาง ปลายทาง และเส้นทางผ่านของกระบวนการ

การค้ามนุษย์ ทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก โดยเฉพาะเพ่ือการบังคับค้าประเวณีประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้าน

และประเทศที่อยู่ห่างไกล 

 ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.) มุ่งด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างจริงจั ง โดยมี

แผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เพ่ือพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่

12 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทอ่ืน ๆ 

 ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย และต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือไม่ให้การด าเนินมาตรการเกิดผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งในแง่ภาพลักษณ์ และการ

ส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ อีกทั้งเพ่ือเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ต้องการลดความเลื่อมล้ าของสังคมและให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ความเป็นมาและหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อ

ภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้

ความช านาญในด้านต่าง ๆ พัฒนารูป แบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใน

การปฏิรูประบบราชการ ท าให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด 

ภารกิจ 

 เกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้อง

ด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

อ านาจหน้าที่ 

 (1) รบัผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง 

 (2) ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และ

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจน

ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็น

คดีพิเศษ 

 (3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

 (4) จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้

และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และ

บุคลากรที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่ 

 (5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.3 วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยวิเคราะห์แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 นโยบายความ

มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทอ่ืน ๆ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

1.4 ขอบเขตของเรื่อง 

 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) พิเศษ โดย

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทอ่ืน ๆ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่

น าไปสู่ความส าเร็จในการน าแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารประเทศให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วางไว้ 

1.5 นิยามศัพท์ 

 1. การค้ามนุษย์  หมายถึง  การด าเนินการใดๆ โดยมีลักษณะเป็นการน าพา ชักพา หลอกลวง ล่อลวง 

บังคับ เพ่ือเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามชายแดนโดยผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จาก

บุคคลนั้นโดยมิชอบ 

 2. แผนยุทธศาสตร์  หมายถึง  ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้

สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal)  
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2.แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของส านักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 2.1 การค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

   การค้ามนุษย์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Trafficking in person” หมายถึง เป็นการก่ออาชญากรรม

โดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ของคนหรือองค์กรอาชญากรรม

นับเป็นการค้าทาสรูปแบบใหม่ที่อาศัยความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่มั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สินของคนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ยากไร้ชนกลุ่มน้อยชนพ้ืนเมือง เด็ก และสตรีมาแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ เช่น การบังคับ ให้ค้าประเวณีหรือบังคับแรงงาน 

 

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

   ส าหรับประเทศไทยตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2014ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่

ในระดับTier 3 ซึ่งก็หมายความว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ า อย่างเต็มที่และ

ไม่มีความพยายามใดๆในการที่จะปฏิบัติตาม หรือเป็นประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับ เลวร้าย

ที่สุด หลังจากติดอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch List มานานถึง 4ปีติดตอ่กัน 

   จากสถิติการด าเนินคดีในปี พ.ศ.2557 พบว่า ประเทศไทยยังคงมีสถานะประเทศต้นทาง ปลายทาง

และทางผ่านของการค้ามนุษย์โดยมีผู้เสียหายในคดีการค้ามนุษย์รวม 595 คน เป็นไทย 274 คน ลาว 108คน 

เมียนมา 83 คน กัมพูชา 29 คน สัญชาติอ่ืน 101 คน โดยผู้เสียหายที่ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

ส่วนใหญ่เป็นคนไทยผู้เสียหายที่ถูกแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมา

ผู้เสียหายจากการน าคนมาขอทานส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาและผู้เสียหายส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า18 ปี 

   จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ประเทศไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในระดับ

Tier3 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุดต่อไปอีก  
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ผลกระทบของการค้ามนุษย์ท่ีมีต่อประเทศไทย 

   จากการที่ประเทศไทยถูกลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 ลงมา Tier 3 ย่อมส่งผล

กระทบต่อประเทศไทยอย่างน้อย3ประการ 

   ประการแรก ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าประมง เช่นกุ้ง 

และทูน่าการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Tier 3 เป็นการเปิดทางไปสู่การใช้มาตรการการคว่ าบาตรทางการค้าจาก

รัฐบาลสหรัฐฯต่อไป โดยสหรัฐฯจะท าการพิจารณาเกี่ยวกับการคว่ าบาตรไทยภายใน 90 วัน นับจากวัน ที่ถูก

ปรับลดอันดับ ซึ่งหากไทยถูกคว่ าบาตรจริงก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

และอุตสาหกรรมกุ้งค่อนข้างมาก เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกหลักของสินค้ากุ้งและทูน่าจากไทย (share 

40% และ 20% ตามล าดับ ) รวมทั้งยังอาจมีผลในเชิงจิตวิทยาที่ประเทศคู่แข่งทางการค้าจะน าไปขยายผลเพ่ือ

โจมตีอุตสาหกรรมการค้าของไทยว่ามีการค้ามนุษย์ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับต่อไป 

   ประการที่สอง เป็นสิ่งที่ท าลายภาพพจน์ของไทยในเวทีโลกและอาจมีผลกระทบต่อแนวโน้มการ

ลงทุน และการระงับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แม้ว่าปัจจุบันสหรัฐฯจะยังไม่มีมาตรการคว่ าบาตรทางการค้า

กับกลุ่มประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต่ าสุดก็ตาม แต่นัยส าคัญของข่าวสารที่ได้ถูกกระจายออกไปแล้ว ได้

ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลก และอาจท าให้บริษัทข้ามชาติบางแห่งทบทวนนโยบายการลงทุน

ในอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีการค้ามนุษย์เช่น อุตสาหกรรมประมง นอกจากนี้ไทยยังอาจสูญเสียความ

ช่วยเหลือจากสหรัฐที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม รวมทั้งอาจถูกสหรัฐฯ คัดค้านไม่ให้

ได้รับการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ( IMF) และ

ธนาคารโลก เป็นต้น 

   ประการที่สาม ส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศและปัญหาสังคม เนื่องจากประเทศไทยถูกมองจาก

นานาประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐว่าเป็นประเทศที่มีการค้ามนุษย์ครบทั้ง 3 สถานะ หมายถึง เป็นทั้งประเทศที่

เป็นต้นทางของการค้ามนุษย์เป็นประเทศที่เป็นทางผ่านของการค้ามนุษย์และเป็นประเทศที่มีการค้ามนุษย์ท า

ให้มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รวมทั้งกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นคนหลายชาติพันธุ์แอบแฝงท างานอยู่ใน

ประเทศไทยและส่วนใหญ่มักจะท างานในลักษณะที่ผิดกฎหมายและก่ออาชญากรรมท าให้ยากต่อการตรวจสอบ

และควบคุม 
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  2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของส านักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

   ส าหรับประเทศไทย ปัญหาการค้ามนุษย์กลายเป็นปัญหาที่สังคมรับรู้และรู้จักมาเป็นระยะเวลา

มากกว่า 30 ปีและนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยได้มีการปรับปรุงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

โดยมีการจัดท าRoad Mapการด าเนินงานของรัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือตอบโจทย์

ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติต่าง ๆ รัฐบาลตระหนักถึงประเด็นปัญหาจึงได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

และเป็นเป้าหมายหลักเพ่ือผลักดันให้เกิดกลไกแก้ไขปัญหาในด้านการค้ามนุษย์ การบูรณาการด้านการ

ประสานงานกลางการบริหารและการประสานงานข้อมูลระหว่างหน่วยงานจากส่วนราชการทุกภาคส่วน การ

ประสานระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือเหยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบความสัมพันธ์ปัจจุบันมี

มากกว่าหนึ่งประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่หลายมิติต่อประเทศไทย ทั้งในระบบเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคมระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความมั่นคงของประเทศโดยที่ปัญหาการค้ามนุษย์นั้นบั่น

ทอนคุณค่าทางเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์(Basic Human Dignity) เป็น

ค่านิยมสากล(Universal Values) และกลไกของสิทธิมนุษยชนทั้งนี้ ทางกรมสอบสวนคดพิเศษ(DSI) ได้เล็งถึง

ปัญหาการค้ามนุษย์จึงได้จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษปี 2560-2564 พร้อมทั้งวางแผนการ

แก้ไข้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการน าแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มา

เป็นแนวทางในการวางแผน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดังนี้ 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560 – 2579 เป็นยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นตามมติ

คณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้รัฐบาลจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบใน  

การจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน(มาตรา 65) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนไว้ว่า 
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“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

กระทรวงยุติธรรมได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาธารณะของประเทศ มาเป็นกรอบแนวคิดการ

จัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา

แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคด้านกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ซึ่งปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า 

 1) การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คน

ไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ 

 2) กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น สิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งจะ

กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดรับข้อก าหนดของสังคมโลก 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ได้ก าหนดอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น

ธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย มีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอร์รัปชั่น โดยแนวทางการ

ด าเนินงาน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

  ก าหนดเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย โดยมีกรอบ

แนวทางส าคัญ อาทิ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ

ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สู่สากล และ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     233 

 
 

233 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  พัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณภาพจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมีกรอบ

แนวทางที่ส าคัญ คือ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และการสร้างเสริมให้

คนมีสุขภาวะที่ด ี

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาพ

และเป็นธรรม โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ คือการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 

 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม 

  เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความมั่นคงด้านน้ าปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และมุ่งสูการเป็นสังคมสีเขียว โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ 

คือ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาล โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ คือ 

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล และการพัฒนาระบบการ

ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 

 วิสัยทัศน์ 

 เป็นหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล 

 พันธกิจ 

 1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

 2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
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 3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 

 4) พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 

 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 

- ยุทธศาสตร์ที่3 การอ้านวยความยุติธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 

ผลสัมฤทธิ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคงผลสัมฤทธิ์ 

 1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับคดีด้านความมั่นคง 

 2) คดีความม่ันคงมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 

 1. แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านความม่ันคง 

 1.1 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการป้องกันอาชญากรรม

พิเศษและการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสอาชญากรรมพิเศษ 

 1.2 โครงการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต (DSI MAP) และผ่านระบบดาวเทียมGPS (DSI MAP Extended) 

 1.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการคดี พิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ (GIS-DSI) 
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2. แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 

 2.1 ด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ 

 2.2 ด้านเศรษฐกิจ 

 2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 2.4 ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต 

3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 

 3.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 3.2 โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์การฝึกอบรมของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย 

 3.3 การจัดท าฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)เป็นผู้ดูแล ช่วงเวลา

ด าเนินการ (ปี 2560-2579) 

  ด้านความม่ันคง อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์กิจกรรม 

  1) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันหลัก อาชญากรรมข้ามชาติ 

การค้ามนุษย ์

  2) มาตรการบูรณาการการท างาน การสืบสวนสอบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

  3) มาตรการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเท 

ระยะที่ 1ถึง ระยะที่ 4 (งบประมาณ 95.0000 ล้านบาท / ระยะ) 

 1. สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า50 คด ี

 2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. ต่างประเทศมีความเข้าใจในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความมั่นคงสถานการณ์การค้ามนุษย์ และ

อาชญากรรมข้ามชาติมากข้ึน 

 4. มีการติดตามและการเฝ้าระวังบุคคล กลุ่มบุคคล ที่กระท าผิดที่เป็นเครือข่าย 
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นโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560–

2564  มีประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมกลไกทุกระดับ สร้างความร่วมมือใน

ระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมบทบาทศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการฯ ส่งเสริมการท างานแบบเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างงานวิจัย บูรณาการและเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลทั้งในและระหว่างประเทศ พัฒนากลไกและข้อมูลการเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแส 

 2. ด้านด าเนินคดี ได้แก่ สร้างความปลอดภัยในสังคม ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ บูรณาการและแบ่งปันข้อมูล พัฒนาระบบ

เครือข่ายด้านกฎหมาย มีระบบคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้เสียหาย สร้างกลไกการแจ้งเหตุจากประชาชน

และเครือข่าย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการด าเนินคดี 

 3. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ ได้แก่ เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน 

ปรับปรุงมาตรฐานสถานคุ้มครอง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/องค์กร ส่งเสริมหน่วยงานแบบครบวงจร จัดตั้ง

สถานคุ้มครองของภาคเอกชน ส่งเสริมเครือข่ายในต่างประเทศ ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลผู้เสียหายหลังส่งกลับ 

พัฒนาระบบบริการล่ามสร้างความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือทางคดีผ่าน

กระบวนการคุ้มครอง 

 4. ด้านป้องกัน ได้แก่ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง พัฒนา

ระบบจัดการแรงงานข้ามชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วน

ร่วม และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และ 

 5. ด้านพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภายใน

และต่างประเทศ ปรับแก้ไขกฎระเบียบ ขยายความร่วมมือระดับภูมิภาคและ นานาชาติ ประชาสัมพันธ์และ

ขยายผลการด าเนินงาน 
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3.บทสรุปและข้อเสอแนะ 

 3.1บทสรุป 

 ปัญหาการค้ามนุษย์กลายเป็นปัญหาที่สังคมรับรู้และรู้จักมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปีและนับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการปรับปรุงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติต่าง ๆ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงประเด็นปัญหาจึงได้ก าหนดให้เป็นเป้าหมายหลักเพ่ือผลักดันให้เกิดกลไก

แก้ไขปัญหาในด้านการค้ามนุษย์ จึงน าแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนนโยบายอื่นๆมาใช้ในการแก้ไข้ปัญหานี้ 

  ทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีแนวทางการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น 

การรายงานการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ในการเกิดการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการรวบรวม

พยานหลักฐาน ภาพถ่าย ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์ ของหน่วยงานยุติธรรมชุมชน/ยุติธรรมจังหวัด

และราชการอ่ืน ๆ ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้มีการพัฒนาระบบการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างเสริมเทคโนโลยีให้ทันสมัยและบูรณาการความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 

 1. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 2. มีการติดตามและการเฝ้าระวังบุคคล กลุ่มบุคคล ที่กระท าผิดที่เป็นเครือข่าย อยู่เสมอ 

 3. จัดการฝึกอบรมภาคประชาสังคมและสร้างแกนน าภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ

เกิดอาชญากรรมพิเศษ  

 4. จัดท าข้อมูลให้ความรู้แก่ประชาชนและข้อมูลสถานที่รับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น เบอร์โทรศัพท์,Facebook, line เป็นต้น 
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แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ1 
อนงค์นาถ  สร้างเขตต์2 

บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงพ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางใหญ่ และอ าเภอ  

บางบัวทองในเขตของโครงรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตลอดจนผลกระทบที่ เกิดจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อที่

อยู่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษาและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง

โดยการศึกษาประกอบด้วยการส ารวจพ้ืนที่ โดยการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ที่พักอาศัยใน

นนทบุรี เมื่อเกิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะส่งผลให้การคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้นเป็นแรงจูงใจให้ 

ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นได้หรือไม่ จะกระทบต่อเจ้าของที่ดินโดยเฉพาะ

กรณีที่ดินอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ารัศมีเกิน 500 เมตร และอยู่ในซอยที่มีเขตทางกว้างต ่ากว่า 8 เมตร 

ซึ่งผังเมืองก าหนดให้พัฒนาได้ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร  

เทียบจากผังเก่าที่หมดอายุหากถนนกว้างเพียง 6 เมตรก็เปิดให้พัฒนาได้แล้ว และเปิดให้ทั้งจังหวัด 

ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 10 ต่อ 1 (10 เท่าของแปลงที่ดิน) ส่งผลให้ศักยภาพการพัฒนาลดลง 10 เท่า สวนทาง

ราคาที่ดินที่สงูถึงตารางเมตรละกว่า 1 แสนบาท อาทิ ซอยเรวดี รัตนาธิเบศร์ 10 ฯลฯ ประเมินได้ว่าแนวโน้ม

ราคาที่ดินน่าจะปรับตัวลดลง หรือทรงตัวเพราะไม่เกิดการซื้อขาย ประกอบกับปัจจุบันคอนโดมิเนียมแนว

รถไฟสายสีม่วงค่อนข้างล้น  

ดังนั้น การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจึงเป็นปัจจัยที่ เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาให้พ้ืนที่และ

ดึงดูดคนให้เข้ามาในพื้นที่มากข้ึนจากการเดินทางที่สะดวก 
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Abstract 
 The study aimed to analyze the area of Amphoe Mueang Nonthaburi, Amphoe Bang Yai 
and Amphoe Bang Bua Thong in the area of the Purple Line. The study also includes the 
impact of the Purple Line Mass Rapid Transit Project on the residential area and the land 
use guidelines for the Purple Line Rapid Transit System. By collecting data. Samples from 
residents who reside in Nonthaburi at birth. The Purple Line Project will result in more 
convenient transportation as an incentive for residents in the area to use the mass transit 
system. It affects the landowners, especially if the land is more than 500 meters from the 
BTS station and is located in an area less than 8 meters wide. The urban development plan 
can not exceed 1,000 square meters. 
 Compared with the old map expired, if the road width of only 6 meters, it is open to 
develop. And open the whole province. Land use is 10 to 1 (10 times of land plots), 
resulting in a 10 times less potential development. Garden land prices as high as one 
hundred thousand square meters, such as Soi Pisade. Rattanathibet 10 etc., estimated that 
the land price trend is likely to decline. I do not know why. Nowadays, the condominium 
line is quite purple. 
 Therefore, the development of the MRT Purple Line is a factor that enhances the 
development of the area and attracts more people into the area. 
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บทน า 

จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพ้ืนที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ า

เจ้าพระยาตอนล่างห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มี

พ้ืนที่ปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ นนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี

ท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของเมืองหลวง มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีความพร้อมด้าน

ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส่งผลให้ชาวไทยจ านวนมากจากทุกภูมิภาค

ของประเทศพิจารณาย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเข้าไปท างานหรือศึกษา

ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ความพลุกพล่านและความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดนนทบุรีจึงไม่แตกต่าง

กับกรุงเทพมหานครมากนัก โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของอ าเภอบางกรวย อ าเภอเมืองนนทบุรี และ

อ าเภอปากเกร็ดซึ่งอยู่ติดกับเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางของกรุงเทพมหานครจึงเกิดปัญหา

การจราจรที่คับคั่งตามมา ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเร่งก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายไปยังชานเมือง เพ่ือ

ลดปริมาณรถยนต์ที่จะวิ่งเข้ามาในเมือง มีผลให้ลดปัญหาการจราจรติดขัด 

ด้วยเหตุนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นระบบขนส่งรถไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้ง

โครงสร้างใต้ดินและยกระดับ ด าเนินการโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ในลักษณะของการจ้างเดินรถจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีแนวเส้นทางที่เชื่อมโยง  

การเดินทางในแนวเหนือ-ใต้ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นระยะทาง

ยกระดับทั้งหมด โดยมีสถานียกระดับ 16 สถานี แนวเส้นทางโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - 

บางซื่อ เริ่มจากบริเวณคลองบางไผ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) 

กาญจนาภิเษก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาใกล้สะพานพระนั่งเกล้า ก่อนถึงสี่แยก

แครายจะเลี้ยวขวาไปตามถนนติวานนท์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถึงบริเวณแยกเตาปูน มีสถานี

เตาปูนเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) และ

ในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - 

ราษฎร์บูรณะนับเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่ส าคัญมากมายทั้งในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ ทั้งยัง  
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ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางจากชานเมืองทั้งด้าน จ.นนทบุรี และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้สามารถ

เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็วซึ่งระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายสีม่วงจะมีส่วน

ช่วยในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดข้ึน 

ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงจึงมีความจ าเป็นทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

เพ่ือรองรับประชากรที่เกิดจากแรงผลักของกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาประกอบด้วยการส ารวจพื นที่  

ศึกษาถึงการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการใช้ที่ดินในปัจจุบัน โดยท าการ

รวบรวมข้อมูลในแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ วิเคราะห์ถึงผลกระทบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะมีผลต่อ

รูปแบบของที่อยู่อาศัยในอนาคตและสรุปผล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีผลต่อที่อยู่อาศัยและแนวโน้มที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต 

จากการสอบถามประชาชนที่ย้ายที่อยู่เข้ามาอาศัยในนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ถึงร้อย

ละ 23.1 ให้เหตุผลว่านนทบุรีเป็นจังหวัด ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักของคนที่ย้ายเข้ามาอาศัยใน

นนทบุรีโดยมีระยะเวลาที่อยู่ อาศัยจะอยู่ในช่วง 6-10 ปีมากที่สุด ร้อยละ 37.8 ของระยะเวลา รองลงมาจะ

อยู่ในช่วงเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 33.3 ของระยะเวลา 

 เหตุผลรองลงมา คือ พ้ืนที่ในนนทบุรีมีที่อยู่ อาศัยราคาถูก ร้อยละ 18.8 โดยมีระยะเวลาอยู่ อาศัย

ในช่วง 1-5 ปี มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 31.3 ของระยะเวลารองลงมาจะอยู่อาศัยในช่วง เวลา  6-10  ปี  

ร้อยละ  17.1  ของระยะเวลา  และอยู่ในช่วงเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 25.6 ของระยะเวลา ส่วนเหตุผลอันดับ

ที่สามที่ย้ายมาอาศัยในนนทบุรี คือ ใกล้สถานที่ท างาน เป็นร้อยละ 18.0 โดยมีระยะเวลาอยู่อาศัยในช่วง1 -5 

ปี มากที่สุด ร้อยละ 24.1 รองลงมาจะอาศัยอยู่ในช่วง 6-10 ปี ร้อยละ 30.5 ของระยะเวลา 
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รูปที ่1 แสดงเหตุผลในการย้ายที่อยู่อาศัยในนนทบุรี 

การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่า ในช่วงระยะเวลา 5 -10 ปีที่ 

ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.2 พบมากที่สุดในอ าเภอ

เมืองร้อยละ 77.8 รองลงมาเป็นที่อ าเภอบางใหญ่และอ าเภอบางบัวทอง 

ร้อยละ 68.8 และ 67.3 ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ท าให้สามารถอธิบายได้ว่า  

มีจ านวนของที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี  โดยเมื่อเปรียบเทียบในช่วงปี 2541-2550 พบว่า ในช่วง 

ปี 2541-2545 มีจ านวนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 354,568 หน่วยเป็น 377,222 หน่วย ในปี2545 และเพ่ิมเป็น 

468,769 หน่วย ในปี 2550ทั้งยังมีเส้นทางคมนาคมที่ เ พ่ิมขึ้นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่า ในช่วงระยะเวลา 5 - 10 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่อยู่อาศัย

เพ่ิมมากขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.2 พบมากที่สุดในอ าเภอเมืองร้อยละ 77.8 รองลงมาเป็นที่อ าเภอ  

บางใหญ่และอ าเภอบางบัวทอง 
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ร้อยละ 68.8 และ 67.3 ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ท าให้สามารถอธิบายได้ว่ามีจ านวนของ

ที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี โดยเมื่อเปรียบเทียบในช่วงปี 2541 -2550 พบว่า ในช่วงปี 2541-2545  

มีจ านวนที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นจาก 354,568 หน่วยเป็น 377,222 หน่วย ในปี2545 และเพ่ิมเป็น 468,769 

หน่วย ในปี 2550 ทั้งยังมีเส้นทางคมนาคมที่เพ่ิมข้ึน 

 

รูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของนนทบุรีในระยะ 5-10 ปี 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขยายตัวของนนทบุรี 

การกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ 1 : ฝั่งตะวันออกของ แม่น้าเจ้าพระยา บริเวณ

บางส่วน ของอ าเภอเมืองนนทบุรีและอ าเภอ ปากเกร็ด บริเวณที่ 2 : ฝั่งตะวันตกของแม่น้า เจ้าพระยา 

บริเวณบางส่วนของอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอเมืองนนทบุรี และอ าเภอบางใหญ่ และบริเวณอ าเภอบางบัวทอง 

บริเวณที่ 3 : ฝั่งตะวันตกของแม่น้า เจ้าพระยา บริเวณอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางกรวย และบางส่วนของ 

อ าเภอบางใหญ่ 

 

  ล าดับ ชื่อถนน ราคาที่ดิน บาท/ตร.วา ราคาที่ดิน 500 ม. บาท/ตร.วา 

1 ถนนรัตนาธิเบศร์ 60,000-72,000 5,000-30,000 

2 ถนนราชพฤกษ์ 4,000-25,000 - 
3 ถนนกาญจนาภิเษก 15,000-45,000 4,000-15,000 

4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 12,000-32,000 4,200-15,000 

3 

 

2 

1 
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รูปที ่3 แผนที่จังหวัดนนทบุรี 

ที่อยู่อาศัยและรูปร่างเมืองราคาท่ีดินอีกปัจจัยที่ท าให้นนทบุรีมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย ก็คือ ราคาที่ดิน

ที่ถูกกว่าในกรุงเทพฯ สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า รวมถึงระบบในสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน จึงเป็น

ปัจจัยดึงดูดให้มีการเข้ามาพักอาศัยในนนทบุรี 

ตารางท่ี 1 แสดงราคาที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 

ในอนาคตจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการ ขยายตัว

ของเมืองเพ่ือการอยู่อาศัยที่เกิดขึ้นในการรองรับแหล่งงานรอบกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ดิน

ตามแนวระบบถนนสายหลักและการขนส่งมวลชนสาธารณะระบบ ราง ราคาที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลต่อรูปร่างและ

ความหนาแน่นเพ่ือให้กลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย-ปาน กลางสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้ตามกลไกตลาด  

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัด นนทบุรี ทั้ง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีชมพู เป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการ ขยายตัวของเมือง และเร่ง

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นโดยรอบสถานีอย่างมีนัยยะ ส าคัญ อันเนื่องมาจาก ประการ คือการ

เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของราคาท่ีดิน 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม - เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปสู่ความเป็นเมือง โดยมีฐาน

ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคบริการซึ่งมีดัชนีมวลรวมในสัดส่วนที่สูงขึ้น ในขณะที่ดัชนี มวลรวมในภาค

การเกษตรมีแนวโน้มลดลงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า จังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้ม เข้าสู่ความเป็นเมืองที่ต้องการ

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมที่มีความ เพียงพอ ลักษณะโครงสร้างประชากร ในด้าน

ประชากรพบว่าจังหวัดนนทบุรีมีลักษณะพ่ึงพิงและ สัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่กับกรุงเทพมหานครในฐานะแหล่งงาน

ที่ส าคัญอย่างสูง ภาวะการเพ่ิมข้ึน ของประชากรที่แสดงให้เห็นโครงสร้างของการอยู่อาศัยในสังคมเมืองที่เป็น

ชุมชนล้อม รั้ว/บ้านเช่า/หอพัก ในเชิงประชากรแล้วพบว่า จ านวนประชากรของจังหวัดมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะที่อัตราการเกิดและอัตราการตายมีความเปลี่ยนแปลงน้อย อีกทั้งอายุเฉลี่ย ของประชากรในจังหวัด
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นนทบุรีกลับมีแนวโน้มลดลง เหล่านี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ของประชากรในจังหวัดที่มาจากปัจจัยการ

ย้ายถิ่นเป็นส าคัญ หมายถึงการเพิ่มขึ้นมากของ คนในวัยท างานแน่น 

 
 
รูปที่ 4 แสดงจ านวนที่อยู่อาศัยที่ต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2555-2565 

การคาดการณ์ประชากรเป็นข้อมูลจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเป็นข้อมูลประชากรพ้ืนที่ต าบลบางรัก

พัฒนาต าบลเสาธงหิน ต าบลบางรักใหญ่ ต าบลบางรัก-น้อย และต าบลไทรม้าเมื่อมีการพิจารณาความ

หนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ศึกษาใน 7 สถานี พบว่า ความหนาแน่นของประชาชนต่อพ้ืนที่อยู่อาศัย

แตกต่างกัน 

ราคาประเมินที่ดินนนทบุรี 

สายสีม่วงดันราคาประเมินพุ่ง 30% คือที่ดินใน จ.นนทบุรี ราคาสูงสุดอยู่บริเวณเดอะมอลล์งามวงศ์

วาน จาก 96,000 บาท/ตร.ว. เป็น 150,000 บาท/ตร.ว. และพ้ืนที่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ -บางใหญ่) 

พาดผ่าน พ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดอยู่ช่วงถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรีถึงแยกแคราย เช่น ถนน

กรุงเทพฯ-นนทบุรี ตั้งแต่ข้ามคลองบางเขนถึงแยกแคราย จาก 64,000 บาท/ตร.ว. เป็น 100,000 บาท/
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ตร.ว. ถนนรัตนาธิเบศร์ จากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีถึงห้างเซ็นทรัลทาวน์ จาก 80 ,000 บาท/ตร.ว. เป็น 

120,000 บาท/ตร.ว. ที่ดินจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทาวน์เป็นต้นไป จาก 65 ,000 บาท/ตร.ว. เป็น 

80,000 บาท ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ จาก 50,000 บาท/ตร.ว. เป็น 65,000 บาท/ตร.ว. ช่วงแยกแคราย-ปาก

เกร็ด อนาคตมีรถไฟฟ้าสีชมพู (แคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี) ราคาปรับเพ่ิมจาก 56 ,000 บาท/ตร.ว. เป็น 

80,000 บาท/ตร.ว. เป็นต้น 

 

 

โดย รถไฟฟ้าสายสีม่วง บริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ราคาประมาณอยู่ที่ 215,000-240,000 บาทต่อตาราง

วา ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 227,500 บาทต่อตารางวา 
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แนวโน้มราคาประเมินที่ดินในปริมณฑล 5 จังหวัด ปรับขึ น ดังนี  

 

 โดย จังหวัดนนทบุรี ปรับขึ้น 9.25% ราคาสูงสุด  170,000 บาทต่อตารางวา ราคาต่ าสุด 1,000 บาท

ต่อตารางวา ปรับสูงสุดหลายเท่าตัว อยู่ที่แนวก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนน

นนทบุรี1 และแนวต่อเชื่อม ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร กรมธนารักษ์ระบุ พ้ืนที่คลองอ้อมนนท์ บางกร่างท่าน้ า

นนท์ วัดโบสถ์ดอนพรหมแนวต่อเชื่อมสะพานใหม่ จากที่ดินตาบอด ราคา 3,000-4,000 บาทต่อ ตารางวา 

ขยับขึ้น 10,000-20,000 บาท เอกชนเผยราคาซื้อขายหลังถนนเปิดใช้ขยับ 20,000-30,000 บาท ส่วนโอน 

บ้านอ่วมแน่  หลังจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ า

เจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1 และแนวถนนต่อเชื่อม แหล่งข่าวจากกรมธนารักษ์ เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"

ว่า จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือปรับปรุงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพ่ือประกาศใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2555-31 ธันวาคม 2558 เป็นเวลา 4ปี หลังจากบัญชีเก่าหมดอายุ ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่าราคาประเมิน

ที่ดินปรับขึ้นสูงสุดของจังหวัดจะเป็นบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี

1และแนวถนนต่อเชื่อมขนาด 6 ช่องจราจรรวมระยะทาง 4.3 กิโลเมตรทั้งนี้เนื่องจากเดิมที ที่บริเวณ 

ดังกล่าว เป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออก ซึ่งเดิมเป็นที่ดินประเภท สวนผลไม้ ที่รกร้างว่างเปล่า เรือกสวนไร่

นาราคาประเมินที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000-4,000 บาท  
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ต่อมาเมื่อกรมทางหลวงชนบทได้มีแผนแก้ปัญหาจราจรด้วยการก าหนดแนวเขตทางตัดผ่านกลาง

ที่ดินที่ เป็นเรือกสวนไร่นาดังกล่าวท าให้จากเดิมที่เป็นที่ดินตาบอดกลับกลายเป็นที่ดินที่ติดถนนใหญ่ขนาด6

ช่องจราจร ไปทันที ส่งผลให้ กรมธนารักษ์ ต้องพิจารณาปรับราคาประเมินที่ดินบริเวณนั้นตลอดแนวใหม่ ให้

เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น หลายเท่าตัวจากเดิมราคาเฉลี่ย 3,000-4,000 บาทต่อตารางวาขยับขึ้นเป็นหลักหมื่นบาทต่อ

ตารางวา หรือเฉลี่ยประมาณ 10,000-กว่า 20,000 บาทต่อตารางวา โดยราคาประเมินที่ดินรัศมีโดยรอบของ

สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 ที่ปรับราคา สูงสุดจะอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับตลาดขวัญ 

เมื่อข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วแนวจะไปลงยังฝั่งตะวันตก หรือฝั่งท่าน้ า นนท์ บริเวณนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นถนน

แนวราบระดับพ้ืนดิน6 ช่องจราจร ที่ต่อเชื่อมกับตัวสะพาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าฝั่งตะวันตกฝั่งใต้ของคลอง

อ้อมนนท์ ต าบลบางกร่าง โดยแนวจะอยู่ระหว่างศาลหลักเมืองและอุทยาน  

เฉลิมกาญจนาภิเษกจากนั้นเบนไปทิศตะวันตก ตัดผ่านถนนวัดโบสถ์ดอนพรหมท่าน้ านนทบุรี กม.

1+300แล้วจะ ขนานไปตามแนวถนนวัดโบสถ์ดอนพรหมท่าน้ านนทบุรี ผ่านพื้นที่ว่างเปล่าและสวนบรรจบกับ

ถนนวัดโบสถ์ดอน พรหม-ท่าน้ านนทบุรี สิ้นสุดโครงการที่ถนนราชพฤกษ์บริเวณสะพานข้ามถนนราชพฤกษ์  

ปัจจุบันมีโครงการจัดสรรเข้าไปกว้านซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการกันมากอาทิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

พร็อพ เพอร์ตี้เพอร์เฟค เอสซีแอสเสท ฯลฯ อย่างไรก็ดีราคาประเมินที่ดินใหม่ จะไม่สูงถึง 50,000 บาทต่อ

ตารางวา เหมือนถนนเส้นราชพฤกษ์เนื่องจากท าเลต่างกัน และมีการพัฒนาบ้านจัดสรรมากแล้ว แต่อนาคต

หากมีการพัฒนา เกิดข้ึนบัญชีราคาประเมินใหม่อีก4 ปีถัดไปอาจจะสูงกว่า 50,000 บาทต่อตารางวา  

สรุป 

นนทบุรีถือเป็นเมืองที่มีความสามารถในการเติบโตได้เพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต ยังมีที่ดินเปล่าอยู่อีก

มากมาย นนทบุรีจะเป็นเมืองที่รองรับการพัฒนาต่อจากกรุงเทพ เปลี่ยนจากที่ดินรกร้างว่างเปล่าในนนทบุรี

จนเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบเกิดขึ้ นทั้งอาคารส านักงาน โรงแรม ศูนย์ประชุม 

ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยทั้งแนวตั้งแนวราบ และมีโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางอย่างรถไฟฟ้าสายสี

ม่วงที่เปิดให้บริการ ภายหลังการเปิดใช้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
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คือ มีการเพ่ิมข้ึนของที่อยู่อาศัยเล็กน้อยเนื่องจากพ้ืนที่มีความหนาแน่นอยู่แล้ว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

พ้ืนที่ปลูกสร้างที่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ราคาที่ดินมีแนวโน้มสูงขึ้น นนทบุรีมีเส้นทาง

คมนาคมขนส่งมวลชนที่สะดวกมากขึ้น ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะผ่าน

สถานที่ส าคัญ ผ่านถนนเล็กใหญ่ต่างๆ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่หลักสี่ และเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสี

เขียวที่แยกอนุสาวรีย์หลักสี่ใกล้วัดพระศรีฯ นอกจากนี้ยังมีทางด่วน ถนนต่างๆ อีกมากมายอ านวยความ

สะดวกให้กับผู้คนในย่านนี้ นนทบุรีมีแหล่งจัดแสดงงานเช่นเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยต่างๆ และยังใกล้กับสนามบินดอนเมือง 

 

 

จึงเป็นพ้ืนที่รองรับประชากรจากกรุงเทพฯส่งผลให้มีปัญหาจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ และถนน

กาญจนาภิเษก โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นทางแก้ปัญหาการเดินทางมีผลท าให้เกิดความสะดวกสบายใน

การเดินทางของคนในนนทบุรีกับกรุงเทพฯ และเมื่อเกิดระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ส่วนในระดับชุมชนมี

โอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้น เขตบางซื่อมีศักยภาพการให้บริการทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับเมือง โดยสามารถติดต่อกับพ้ืนที่เขตอ่ืนได้สะดวก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ

เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบผู้ที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง โดยในแง่บวก คือ ชุมชนมีความสะดวกในการ

เข้าถึงเพ่ิมขึ้น ด้านสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ในแง่ลบ ได้แก่ ปัญหาปริมาณ

การจราจรที่เพ่ิมขึ้นท าให้ผู้ที่ต้องใช้เป็นทางผ่านเข้าออกชุมชนได้รับผลกระทบ แนวโน้มในอนาคตบริเวณ
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สถานีบางซื่อยังคงเป็นจุดเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานคร และผลกระทบจะ

เพ่ิมขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินและสายสีม่วงแล้ว ดังนั้นจึงเสนอแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดระเบียบข้อบังคับควบคุมการขยายตัวของชุมชนที่จะ

เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต โดยก าหนดประเภทกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดระเบียบและปรับปรุง

ด้านการจราจร การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ ผลกระทบของ

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อที่มีต่อชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบ ดังนั้น การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจึง

เป็นปัจจัยที่เพิ่มศักยภาพการพัฒนาให้พื้นที่และดึงดูดคนให้เข้ามาในพ้ืนที่มากข้ึนจากการเดินทางที่สะดวก 
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แนวทางการส่งเสริมการสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลังปล่อยตัว 

ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ1 
สุนิสา อินทรพรหม2 

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ คนจ านวนมากที่พ้นจากการรับโทษทัณฑ์จากการ

เป็นผู้ต้องขังแล้วกลับปรากฏว่าไม่มีอาชีพรองรับ ไม่มีผู้ใดให้โอกาสในการท างาน สุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็จึงต้องหวน

กลับไปท าความผิดอีก เพราะไร้ทางเลือก ไร้อาชีพ ไร้ผู้ให้โอกาส ไม่มีการสร้างหลักประกันสิทธิและการเข้าถึง

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน โดยการให้โอกาสผู้พ้นโทษซึ่งเคยด าเนินชีวิตผิดพลาดและได้ส านึกตัวพร้อมที่จะเป็นคนดี

ของสังคมนับเป็นสิ่งส าคัญที่สังคมทุกภาคส่วนต้องให้โอกาสและเปิดใจยอมรับบุคคลเหล่านี้ แต่ในโลกแห่งความ

เป็นจริงกลับพบว่าคนในสังคมต่างก็มีทัศนคติต่อบุคคลเหล่านั้นในเชิงลบจึงพยายามปิดกั้นโอกาส     

จนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ โดยการเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ภายหลังการได้รับอภัยโทษ กับหน่วยงานภาคสังคม        

เพ่ือแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และดูแลติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวกลับสู่สั งคม ซึ่งการฝึกวิชาชีพให้แก่

ผู้ต้องขังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและกล่อมเกลาผู้ต้องขังให้กลับสู่สังคมโดยมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระแก่สังคม 

เป็นการส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน อันเป็นการสร้างความมั่นคงให้มีโอกาสทาง

สังคม  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้กระท าผิดกลับมาเป็นพลังของสังคมในการน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

พร้อมทั้งส่งเสริมและติดตามผลบุคคลเหล่านี้เมื่อออกไปสู่สังคมไปภายนอก บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

น าเสนอเกี่ยวกับ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลังปล่อย 2) การส่งเสริมอาชีพ

ของผู้ต้องขังหลังการได้รับอภัยโทษ 

ค าส าคัญ: โทษทัณฑ์ อภัยโทษ ผู้ต้องขัง ผู้กระท าผิด 
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Abstract 
 At present, one of the major problems in Thai society is that many people who have 
been released from penalties for being prisoners have turned out to be unprofessional. No 
one gives a chance to work. Finally, this group has to go back to the wrong again. I have no 
choice. No guarantee of rights and access to basic welfare. By giving the victim a chance to 
live a wrong life and get ready. It is important that all sectors of society have an opportunity 
and openly accept these people. But in the real world, people in the society have a negative 
attitude towards them, trying to block the opportunity. It is a problem that affects society, 
economic security, security of the country. In preparation for release and inmate assistance 
After the pardon With the social sector To develop habitual habits. And care for the inmates 
who have been released back to society. Vocational training for inmates is a tool for 
developing and refining inmates to return to society with quality. Not a burden to society. 
Promotion And the quality of life of the people. It is a social security. To encourage the 
offenders to return to the power of society to lead the development of the country.  
They also promote and follow up on these people when they go out to the society. This 
article aims to present 1) to study the development of the offender's welfare after release. 2) 
To promote the careers of the inmates after the pardon. 
 
Keywords: punishment, forgiveness, inmate, offender 
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บทน า 
1. หลักการและเหตุผล 

การกระท าความผิดของบุคคลคนใดๆเมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบในทางไม่ดีเสมอๆ และเมื่อมีการ
กระท าความผิดคนผู้นั้นควรได้รับโทษที่ตนได้กระท า กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะ
เป็นกลไกล าดับสุดท้าย จากเดิมทีมุ่งการลงโทษแบบแก้แค้นทดแทน ได้เปลี่ยนมาเป็นการลงโทษเพ่ือ แก้ไข
ฟ้ืนฟู ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของกรมราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการลงโทษ ควบคุมแก้ไข และ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าแก่สังคม การที่ผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจ าก็ต้องท าตนให้เกิด
ประโยชน์ก็ส านึกในสิ่งที่ตนได้กระท า และการให้โอกาสผู้กระท าความผิด และได้ส านึกตัวพร้อมที่จะเป็นคนดี
ของสังคม นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สังคมทุกภาคส่วนต้องช่วยให้โอกาสและเปิดใจยอมรับ แต่ในทางกลับกันสังคม
ต่างก็มีทัศนคติต่อบุคคลเหล่า จึงพยายามปิดกั้นโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสในการท างาน ส่งผล
ให้บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาการว่างงาน  สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การกระท าความผิดซ้ าอีก จน
กลายเป็นปัญหาที่สังคมในปัจจุบัน 

ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ผู้ต้องขัง ภายหลังพ้นโทษ กับหน่วยงานภาคสังคมเพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือโดยการรับผู้พ้นโทษซึ่งผ่านการ
คัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนดเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และเพ่ิมทักษะทางวิชาการแล้วเข้า
ท างานภายในหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยโครงการคืนคนดีสู่สังคมได้ด าเนินการ มาตั้งแต่ปี
 พ.ศ.2553ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่ 1) การจ้างงานผู้พ้นโทษ 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การ
บริหาร จัดการโครงการคืนคนดีสู่สังคม 4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบบ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และ5) การ
ฝึกอบรม ซึ่งมีส านักงานกิจการยุติธรรมท าหน้าที่หลักในการสนับสนุนด าเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม         
การประสานติดตามการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ การประชาสัมพันธ์ 
และประสารงานกับหน่วยงานและ องค์กรต่างๆ เพ่ือให้ผู้พ้นโทษเข้าท างาน ท าหน้าที่ติดต าม ประสาน
สนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ(กระทรวงยุติธรรม ,ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม,2555) 

การสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลังปล่อยตัวผู้ต้องขังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า 
เป็นการกล่อมเกลา พัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังให้เข้าถึงหลักประกันสิทธิ การเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน และมี
วิชาชีพติดตัวเพ่ือหาเลี้ยงชีพตนเองได้เพ่ือให้ผู้ต้องขังกลับออกไปเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองและไม่
เป็นการสร้างภาระแก่สังคม มีรายได้เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตในระยะแรกของการพ้นโทษ โดยมีการ
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ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และพฤตินิสัย เพ่ือให้พวกเขามีแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และสังคมภายนอก และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเหมือนคนทั่วไป 

ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการส่งเสริมการสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลัง
ปล่อยตัวที่ด าเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมโครงการคืนคนดีสู่สังคมของกลุ่มผู้กระท าผิดให้
กลับมาเป็นพลังของสังคมในการน าไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาโครงการจะช่วยให้มองเห็น
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติและประสบความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังการได้รับอภัยโทษ 
2. เพ่ือศึกษาการน านโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     258 

 
 

258 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

กรอบแนวคิดของเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความชัดเจน ของเป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ 

การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม
สนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ลักษณะหน่วยงานที่ 
น านโยบายไปปฏิบัติ 

ผลการนโยบายไปปฏิบัติ 
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นิยามศัพท์ 

1 ผู้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความรับผิดในทางอาญาจะเกิดขึ้นแก่บุคคลเท่านั้น สัตว์และสิ่งของย่อมไม่รับผิดในทางอาญา โดยเรา
จะสังเกตว่าแต่ละมาตราในประมวลกฎหมายอาญาจะขึ้นต้นด้วยค าว่า “ผู้ใด” หรือก็คือผู้กระท าความผิดอาญา
นั่นเอง ซึ่งเราสามารถแบ่งแยกผู้กระท าความผิดอาญาได้เป็น 

2. สงเคราะห์หลังปล่อย  

หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ปรึกษาในด้านต่างๆ แก่ผู้ต้องขังหลังได้รับการปล่อยตัว
ออกจากเรือนจ าหรือทัณฑสถาน เพื่อให้เขาสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข    

3. ผู้ต้องขัง  

หมายถึง คือ บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึง
บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังอีก 2 ประเภทคือ  

5.1. คนฝาก หมายถึง “บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ 
กฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา”   

5.2. นักโทษพิเศษ ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษาถึง
ที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ลงโทษด้วย 

4. ความหมายของอภัยโทษ 

ความหมายของค าว่า อภัยโทษ ไว้ว่า ยกโทษหรือเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษให้แก่ผู้ต้องค า
พิพากษาให้ต้องรับโทษทางอาญาเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ 

5. การฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรือนจ า ไม่ว่าจะสถานะของผู้ต้องขังหรือ
แม้แต่เจ้าพนักงานเรือนจ า ผู้ที่เข้าร่วมและได้รับการเรียนรู้ และขัดเกลา โดยวัฒนธรรมของสังคมเรือนจ า
เช่นกันกลับเมื่อเขาเหล่านั้นอยู่ ไหนสังคมภายนอกหากแต่แตกต่างด้วยสนะพิเศษเฉพาะของตั้งคบเลยจ าที่มี
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สภาพแวดล้อมและแนวทางในการด าเนินชีวิตตลอดจนค่านิยมและทัศนคติของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในที่ผิดแปลกไป
จากชีวิตในสังคมภายนอก 

เรือนจ าและทัณฑสถานเป็นองค์กรแปลเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขัง(The People Changing 
Organitation)ที่ยึดมั่นในระเบียบวินัยและการควบคุมอาจเข้มงวดกวดขันผสมผสานในการให้เราวัน
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ต้องขังที่ประพฤติดีสนใจในการศึกษาฝึกอบรมเป็นกลไกในการปกครองอยู่เรือนจ า
และทัณฑสถานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยมาตรการปฏิบัติส าคัญ4ขั้นตอนคือ 

1.การใช้มาตรการเชื่อฟังและรักษาระเบียบวินัยโดยอาศัยกระบวนการทางวินัย ท าการควบคุมและการ
ลงโทษ เป็นเงื่อนไขจูงใจโน้มน้าวให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตามค าสั่ง อันชอบด้วยกฏหมายของเจ้าหน้าที่เพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ความสงบราบรื่นของการใช้ชีวิตในเรือนจ าและทัณฑสถาน 

2.การใช้มาตรการในการศึกษาใหม่และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยการส่งเสริมอบรมให้ผู้ต้องขังมี
ทัศนคติที่ดีมี ทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและสังคมทั่วไป
ภายหลังจากการพ้นโทษไปแล้ว 

3.การใช้มาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลโดยการใช้กระบวนการทางจิตบ าบัดและวิธีปรุงแต่ง
แก้ไขพฤติกรรมโดยผู้ต้องขังที่สอดคล้องกับหลักพฤติกรรมศาสตร์ยิ่งไปกว่าการลงโทษ 

4.การใช้หลักปฏิบัติแบบผสมเป็นการเลือกใช้มาตรการต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังในลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลรวมทั้งการขอความร่วมมือจาก
ประชาชนและสถาบันสังคมต่างๆที่เก่ียวกับสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องขังเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้กลับประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีได้เร็วยิ่งขึ้น 
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แผนบูรณาการ เครือข่ายภาคสังคม เพื่อติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2564 (ฉบับท่ี 3) 

 กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินงานโดยบูรณาการภาคสังคมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบด้วยการ
ประสานความร่วมมือจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และสงเคราะห์
ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ประกอบด้วย    

 1. หน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มี 8 องค์กร ได้แก่ 
กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมคุมประพฤติ กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย     

2. หน่วยงานที่ไม่แก้ไขปรับปรุง MOU โดยใช้ MOU เดิม คือ กรุงเทพมหานคร     

3. หน่วยงานที่ยังมิได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการ
ปกครอง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์) สมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะด าเนินการตามแผนต่อไป 

 ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู 
ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 และในปีดังกล่าวได้มี
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2559 ซึ่งมีการก าหนดให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ อัน
ประกอบด้วย 5 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ การจัดท าแผนบูรณาการ เครือข่ายภาค
สังคม เพ่ือติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับที่ 3)  

กรมราชทัณฑ์จะปล่อยผู้ต้องขังโดยวิธี พักการลงโทษ ลดวันลงโทษ จ าคุก ภายใต้เงื่อนไขการคุม
ประพฤติ ปีละประมาณ 20,000 คน ในขณะเดียวกันก็จะมีการปล่อยตามหมายศาล แต่กรณีได้รับพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ.2558 จ านวน38,000 คน กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็น (Roadmap)เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ทุกหน่วยภาค
สังคมได้มีการขับเคลื่อนร่วมกันเพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถอยู่ในสังคมได้ไม่กลับไปกระท าผิดซ้ า ในส่วนของเด็ก 
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ทางกรมราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรุงเทพมหานคร โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงมีพระกรุณาต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็ก โดยกรมราชทัณฑ์มีการขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง เรือนจ าที่เป็นทัณฑสถานหญิงมีทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์มาตรฐาน รวมถึง
เรือนจ าที่ผ่านการรับเสด็จของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์ที่มี
มาตรฐานและมีหน่วยงานของสภากาชาดเข้ามาร่วมดูแลในขณะเดียวกันเรือนจ าอ่ืนๆ ที่เหลืออีก 100 แห่งเป็น
แดนหญิงที่อยู่ในเรือนจ าชาย ทางกรมราชทัณฑ์บริหารจัดการให้มีพ้ืนที่ที่ดูแล และมีการจัดอบรมในส่วนของ
ผู้ดูแลซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกรมราชทัณฑ์ 

กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดการอาชีพให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานทั่วประเทศ     
เมื่อผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในเรือนจ าจะได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ า ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปฐมนิเทศโดยรวม เมื่อมีการตัดสินให้รับเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วก็น าไปสู่คณะกรรมการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังไปสู่กระบวนการการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละราย ในการฝึกวิชาชีพ
หรือได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องใดที่จะเหมาะสมกับผู้ต้องขังเพ่ือให้สามารถมีความรู้ติดตัวเมื่อพ้นโทษในแต่ละ
เรือนจ าจะมีกายภาพของเรือนจ าที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมจะมีการจัดการฝึกอาชีพให้กับผู้ ต้องขังที่คล้ายกัน 
ส่วนใหญ่เป็นประเภทช่างฝีมือต่างๆ ทุกสาขา เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม รวมถึงช่างสิบหมู่และมีวิชาชีพ
อิสระ สามารถออกไปประกอบธุรกิจด้วยตัวเองได้  

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ให้ทุกเรือนจ า จัดการอบรมฝีมือแรงงานที่ขาดแคลนจากตลาดแรงงานโดยให้    
แตล่ะเรือนจ า ไปศึกษารายละเอียดว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ านั้นๆ มีความถนัดฝีมือแรงงานด้านใดบ้าง โดยแต่
ละเรือนจ าจะให้สถาบันที่มีความรู้ด้านอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ต้องให้พาไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือให้ได้ใบรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สามารถน าไปใช้ในการสมัครงานหลังจากพ้นโทษ ส่วนในด้านอ่ืนๆ กรมราชทัณฑ์ได้ประสานงาน
กับบริษัทเอกชนเพ่ือให้มีการจ้างงานผู้ต้องขังอีกด้วย ทางกรมราชทัณฑ์ต้องการให้ผู้ต้องขังได้มีอาชีพที่
หลากหลายเพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถเลือกฝึกวิชาชีพไปตามความถนัดของตนเองหรือสภาพแวดล้อมที่ผู้ต้องขัง
ต้องกลับไปอยู่อาศัยเมื่อพ้นโทษก็จะมีการฝึกอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเช่นกัน
ส าหรับอาชีพที่ผู้ต้องขังประสบความส าเร็จที่สามารถน าไปประกอบอาชีพ ได้แก่ การนวดแผนไทย การ
ประกอบอาหาร ช่างก่อสร้าง เกษตรกรรมรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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ดังนั้น การจัดท าแผนบูรณาการเครือข่ายภาคสังคม เพ่ือติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับที่ 3) จึงเป็นแผนปฏิบัติการที่มีการจัดท าเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ การพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2559 และ
มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้กระท าผิดในชุมชน อันเป็นการสร้าง
หลักประกันความม่ันคงปลอดภัยของสังคมและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พ้นโทษในล าดับต่อไป 
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คณะรัฐมนตรีได้มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 

2559 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ

การพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2559 
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แผนบูรณการเครือข่ายภาคสังคม  เพื่อติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษ     ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2560 - 2564 (ฉบับท่ี 3) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างหลักประกันสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการขั นพื นฐาน  
 เป้าประสงค์ : ผู้พ้นโทษเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐพึงจัดให้ 

สาระส าคัญ   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 3 ได้กล่าวถึง สิทธิและเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทยไว้ในภาพรวมคือ บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ ขั้นพ้ืนฐาน สามารถมีชีวิตอยู่ และได้รับการคุ้มครองให้
ปลอดภัย ได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพ้ืนฐานของชีวิต บุคคลทุกคนล้วนมีคุณค่า หน่วยงาน 
ภาครัฐจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล รวมถึงคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวก
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส หมายความรวมถึงผู้พ้นโทษด้วยเช่นกัน ปัจจุบันยังคงพบ
ปัญหาผู้พ้นโทษไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฯลฯ 
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความยากล าบาก ไม่มีทางเลือก และน าไปสู่
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชนทุกคน เช่น การรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคน
พิการ และเบี้ยยังชีพผู้มีรายได้น้อย เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้พ้นโทษ  แต่ส าหรับผู้พ้นโทษกลายเป็นเรื่องยาก หาก
ขาดเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะบัตรประจ าตัว ประชาชน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐก็จะเป็น
เรื่องยากตามไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนบูรณาการฯ ฉบับนี้ จึงมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผู้พ้นโทษ ที่
ได้ใช้ชีวิตเป็นปกติสุขในสังคม ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐพึงจัด
ให้ อย่างเท่าเทียม  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ผู้พ้นโทษเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐพึงจัดให้  

  กลยุทธ์  
1) การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนและเอกสารทางกฎหมายส าหรับผู้พ้นโทษ  ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ต้องขัง
ใกล้พ้นโทษที่มีการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ได้รับการจัดท า
บัตรประจ าตัว ประชาชนหรือเอกสารทางราชการ  
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2) การส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่ระบบการบริการสุขภาพ (ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ  ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของขั้นตอนการส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่ระบบ
การบริการสุขภาพ สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเข้าถึงการมีงานท าและการพัฒนาอาชีพของผู้พ้นโทษ  
เป้าประสงค์ : ผู้พ้นโทษมีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงโอกาสการมีงานท าโดยสุจริต  

สาระส าคัญ   
การมีงานท า หรือการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ เป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จใน

การพัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ปัจจุบันสังคม มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งวัฒนธรรม การศึกษา 
วิทยาการ เทคโนโลยี ส่งผลต่อรูปแบบของ “อาชีพ” ที่ต่างออกไป รวมถึงคุณสมบัติของแรงงาน และความ 
ต้องการของตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน การประกอบอาชีพที่เน้นทักษะและความช านาญจะต้องมีใบ
ประกาศนียบัตรประกอบ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างประกอบ อาชีพอิสระส่วนใหญ่เน้นที่ความสามารถ 
เฉพาะบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความรวดเร็ว เช่น งานออนไลน์ การซื้อขายสินค้าตามสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค ส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีต้นทุนทางสังคมน้อยกว่าบุคคลทั่วไป อีกทั้งประสบ
ปัญหาถูกกีดกันจากอคติของสังคม น าไปสู่ปัญหาการว่างงาน  ไม่มีรายได้ ส่งผลต่อการกระท าผิดซ้ าและอาจ
เพ่ิมความรุนแรงของอาชญากรรม กลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด ดังนั้น การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม  
การพัฒนาความรู้ เพ่ิมความหลากหลายทางด้านอาชีพ และการแนะแนวให้ค าปรึกษา จึงเป็นอีกกระบวนการ
หนึ่งในการพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยสู่สังคม และยังรวมถึงการให้บริการต่างๆ ช่วยให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งว่าง แหล่งงาน และผู้ประกอบการต่างๆ เพ่ือใช้ในการสมัครงาน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จึงมุ่งเป้าประสงค์ที่ให้ผู้พ้นโทษมีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงโอกาสการมี
งานท าโดยสุจริต 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ผู้พ้นโทษมีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงโอกาสการมีงานท าโดยสุจริต  

กลยุทธ์  
1) การด าเนินการฝึกอาชีพผู้ต้องขังเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปล่อยตัว   

ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษที่มีการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย ได้รับการฝึกอาชีพ
จากหน่วยงานภายนอก ภายใต้ภารกิจและงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงาน  
2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ/ผู้ได้รับการอบรมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
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ตัวชี้วัด: จ านวนช่องทางในการส่งเสริมการได้รับการฝึกทักษะฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพด้าน
อาชีพ รวมถึงการเข้าถึงตลาดแรงงานส าหรับผู้พ้นโทษ จากหน่วยงานภายนอก  
3) ส่งเสริมให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้ผู้โทษโทษเข้าถึงบริการจัดหางานโดยภาครัฐ  

ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของขั้นตอนในการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษเข้าถึง
บริการจัดหางานโดยภาครัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พ้นโทษโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับ 
(Multi-level Governance)  
เป้าประสงค์ : ผู้พ้นโทษได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการได้จากหน่วยงานในทุกระดับ  

สาระส าคัญ 
  จากสภาพปัญหาโดยรวมของผู้พ้นโทษเมื่อต้องกลับคืนสู่สังคม คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถหางานท าเลี้ยงชีพได้ ขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิในการประกอบอาชีพ ขาดโอกาสในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้พ้นโทษ และไม่ได้รับ การยอมรับ
จากครอบครัว ชุมชนและสังคม อาจน าไปสู่ความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ า จะเห็นได้ว่าเกิดความแตกต่างทาง
ชนชั้น และความเหลื่อมล้ าของสังคม ซึ่งสะท้อนออกมาเชิงสภาพปัญหาการเข้าถึงทรัพยากร บริการและ
สวัสดิการที่ผู้พ้นโทษถูกมองข้าม  จ าเป็นอย่างมากที่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะต้อง
สร้างการเข้าถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือสงเคราะห์ เพ่ือให้ผู้พ้นโทษและครอบครัวได้รับการติดตาม ดูแล 
และช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทุก ระดับในสังคมได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พ้น
โทษจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของทุกส่วนราชการ และทุกภาคส่วนของ
สังคมที่เกี่ยวข้อง ในการอ านวยความสะดวกให้ผู้พ้นโทษได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการต่างๆ ได้จากทุกหน่วยงาน ทุกท้องถิ่น และทุกชุมชน   

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ผู้พ้นโทษได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการได้จากหน่วยงานในทุกระดับ  
 

 กลยุทธ์  
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมเพ่ือให้ผู้พ้นโทษสามารถพ่ึงพาตนเองได้   

ตัวชี วัด: ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมโอกาสหรือช่องทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้พ้นโทษ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ
ผู้พ้นโทษ  
 เป้าประสงค์ : ยกระดับการด าเนินงานในการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 

สาระส าคัญ   
รัฐบาลก าหนดให้มีมาตรการในการติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

สร้างความเชื่อมั่นให้สังคมได้ว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างมีระบบ เนื่องจากผู้พ้นโทษเมื่อปล่อยตัวกลับสู่สังคม จะกระจายอยู่ ตาม
พ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ บางครั้งมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพียงเพ่ือความอยู่รอดขั้นพ้ืนฐานเป็น
ส าคัญ ท าให้ยากต่อการติดตามดูแล และให้ ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดังนั้นการใช้กลไกของชุมชน 
ท้องถิ่น หรือองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับผู้พ้นโทษด าเนินการติดตาม ดูแล และให้
ความช่วยเหลือจึงมีความเป็นไปได้และเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พ้นโทษ     
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับ จึงเป็นสิ่งส าคัญ ในการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคสังคม  
มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ และช่วยเหลือผู้พ้นโทษเมื่อได้รับการปล่อยตัว หากทุก
หน่วยงานด าเนินการเป็นไปตามจุดประสงค์เดียวกันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยการติดตาม ดูแล และ
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษนั้นจะเน้นความส าคัญ ของการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จึง
เน้นการสร้างกลไกความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยเป้าประสงค์
เพ่ือยกระดับการด าเนินงานในการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยกระดับการด าเนินงานในการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 กลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบการด าเนินงานในการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษระหว่างหน่วยงานภาคี
เครือข่าย  

 ตัวชี้วัด: จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบการด าเนินงานในการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ
ผู้พ้นโทษ  2) การส่งเสริมบทบาทขององค์กรระดับท้องถิ่นในการดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษในชุมชน 

 ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของขั้นตอนในการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 
บทสรุป 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า กรมราชทัณฑ์ ในส่วนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานเครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่ โดยร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการและมีการ
ปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และได้ประสานส่งต่อ ข้อมูลผู้พ้นโทษให้แก่หน่วยงาน
เครือข่ายภาคท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมทั้งผู้ต้องขัง ญาติ และชุมชน เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมภายหลัง
พ้นโทษต่อไป เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับแผลกลยุทธ์ของกรมคุมประพฤติประจ าปี พ.ศ. 2554 
– 2557 (กอง แผนงานและสารสนเทศ  กรมคุมประพฤติ , 2553) จะเห็นได้ว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 
พัฒนา ระบบการติดตามช่วยเหลือผกู้ระท าผิดภายหลังปล่อย และประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 ส่งเสริมและ 
พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในภารกิจของกรมคุมประพฤติในการคืนคนดีสู่สังคม ยุทธศาสตร์ทั้งสอง
ข้อนี้แสดงให้เห็นว่ากรมคุมประพฤติให้ความส าคัญในเรื่องของการคืนคนดีสู่ สังคม มีหน้าทีในการให้การ
สงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลังปล่อย ท าให้พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ด าเนินชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไป
ได้หน่วยงานทั้ง 9 องค์กร ร่วมกันสร้างและปรับทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการยอมรับจากสังคมให้แก่
ผู้ต้องขังผ่านกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อย ทั้งการสนับสนุนวิทยากร งบประมาณ และข้อมูล
เรื่องสิทธิประโยชน์พลเมืองเมื่อพ้นโทษ รวมทั้งการติดตามให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ของโครงการคืนคนดีสู่สังคมโดยทางกระทรวงยุติธรรม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธร รม 
พ.ศ.2551-2555 เป็นหลักการ ด าเนินงาน (กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2554) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 
ที่ว่า “พัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีสู่สังคม ลดภาระภาครัฐ” โดยมีเป้าประสงค์คืนคนดีสู่สังคม  จากยุทธศาสตร์ ใน
แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์เพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง และมุ่งหมาย ให้ผู้ต้องขังพ้นโทษออกมา
เป็นทียอมรับของสังคม ให้สังคมได้ให้โอกาสพวกเขาในการกลับตน เป็นคนดี มีอาชีพเลียงดูตนเองและ
ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้และก็จะไม่ หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า ซึงก็จะท าให้คนในสังคม
ปลอดภัยมากขึ้นด้วย 
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ประสิทธิภาพการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอ าเภอบางกรวย 
 

ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ                  
นภาลัย  อภัยพันธ์ 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             ปัจจุบันเมื่อศึกษาแนวโน้มประชากรสูงอายุแล้ว พบว่า ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น 
7,537,000 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของประชากรรวมทั้งประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
นี้ ท าให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “สังคมสูงอายุ” คือ การมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อย
ละ 10ของประชากรทั้งหมด จากการเพ่ิมของประชากรสูงอายุอย่างชัดเจนนี้ท าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมและให้ความส าคัญต่อความต้องการและการสนับสนุนแก่
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีวิตประจ าวัน การส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ สังคม รายได้ การท างาน 
ที่อยู่อาศัยและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน จะเห็นได้ว่า ปัญหาของผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนที่
เพ่ิมขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วย ได้แก่ การจัดระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับปัญหาผู้สูงอายุตลอดจนการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานทางสังคม การดูแล
ป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย การศึกษาต่อเนื่องและความม่ันคงของรายได้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพอนามัย การศึกษาต่อเนื่องและความมั่นคงของรายได้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ จากสภาพความเป็นจริงในสังคม ไม่ว่าในสังคมไทยหรือสังคม
ต่างชาติทั่วโลก จะพบว่า สังคมไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุและมีการทอดทิ้งผู้สูงอายุกันมาก จากข้อมูลการ
ส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2500ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 21.8 
ประเมินว่า สุขภาพตนเองไม่ดี และร้อยละ 52.3 ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมาดังนั้นปัญหา
ผู้สูงอายุที่ควรได้รับการพิจารณาก็คือ ปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุระบบการท างานของร่างกายจะ
เสื่อมประสิทธิภาพลงตามวัยที่เพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจผู้สูงอายุเป็นผู้ที่พ้นจากวัย
ท างานสู่วัยเกษียณอายุ เนื่องจากสมรรถภาพทางร่างกายเสื่อมถอยลงไม่สามารถท างานได้ดังเดิม รายได้ลดลง 
ส่งผลต่อฐานะทางการเงินของผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาความต้องการทางสังคมของผู้สูงอายุ ได้แก่ ความ
ต้องการมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม ความต้องการการยอมรับและความเชื่อถือจาก
บุคคลในสงัคม ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน ๆ ปัญหาด้านครอบครัว และปัญหาด้านการพัฒนาสังคม 
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ประเทศชาติโดยใช้ทรัพยากรผู้สูงอายุซึ่งมีจ านวนมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากนวัตกรรม จากนวัตกรรมทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขมีการพัฒนามากขึ้น จึงควรมีการหาทางพัฒนาคุณภาชีวิตทั้งด้านร่ างกายจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีมีความมั่นคงมากข้ึน 

            อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาจัดตั้งเป็นอ าเภอเมื่อปี  
2447 มีพ้ืนที่ 56.631 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 35,880 ไร่อ าเภอบางกรวยเป็นลักษณะ “สังคมเมือง” เป็น
ชุมชนที่ก าลังขยายตัว ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัยได้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนด าเนินการบ้านจัดสรร 
ยังผลให้อ าเภอบางกรวยขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีสังคมที่เป็นชนบทได้ตั้งรกรากมาแต่เดิ ม 
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายที่อยู่อาศัยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมราษฎรส่วนใหญ่ในเขตอ าเภอบางกรวยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งมากถึงร้อยละ 60ของราษฎรทั้งหมด และร้อยละ 15 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 15 
ประกอบอาชีพแรงงาน และร้อยละ 10โดยภาพรวมแล้ว ราษฎรของอ าเภอบางกรวย จัดอยู่ในกลุ่มของผู้มี
รายได้น้อย รายได้ไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่าครองชีพสูง อ าเภอบางกรวยจึงด าเนินการเข้าช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ือการต่อรองในด้านธุรกิจการตลาด และการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
สร้างทุนทางสังคมโดยวิธีประชาคม ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพ่ือเลี้ยงครอบครัวสูงขึ้นอ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี มีต าบลทั้งหมด9 ต าบลประกอบด้วย ต าบลวัดชลอ ต าบลบางกรวย ต าบลมหาสวัสดิ์ ต าบลปลายบาง 
ต าบลบางคูเวียง ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขนุน ต าบลศาลากลาง ต าบลบางขุนกอง จากจ านวนประชากรใน
เขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีมีจ านวนประชากรทั้งชายและหญิง รวมทั้งหมด 130,522 คน และมี
จ านวนผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย 11,382 และหญิง 11,675รวมประชากรผู้สูงอายุ 23,057 (ส านัก
ทะเบียนอ าเภอบางกรวย, 2561) และจ านวนผู้สูงอายุในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ก็มีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น ทางอ าเภอบางกรวยจึงมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของรัฐบาลมาด าเนินการ โดยมีการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ให้กับชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอาหาร น้ าดื่ม กับชุมชนที่มีกิจกรรมในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งมีอยู่ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตซึ่ งจ านวนผู้สูงอายุในเขตอ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น จึงควรมีการหาทางพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

 

 

 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     273 

 
 

273 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี    

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของบุคคล ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมเอาทุกด้านของชีวิตไว้ทั้งหมด ซึ่งบุคคลสามารถด ารงอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในอ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง การรับรู้สภาพทางร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน เช่น 
การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบายไม่มีความเจ็บปวดการรับรู้ถึง
ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึงพาผู้อ่ืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน การรับรู้ความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้อง
พ่ึงพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ หมายถึง การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่
บุคคลมีต่อตนเองการรับรู้สภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความ
มั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ าสมาธิการตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ 
ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้าหรือกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ของ
ตนที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและ
ความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรคเป็นต้น 

คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน การ
รับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนใน
สังคมด้วย รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 
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คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การ
รับรู้การตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตการรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทาง
สุขภาพและสังคมสังเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้
มีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่างเป็นต้น 

แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตหรือการมีชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องประกอบด้วย
ปัจจัยส าคัญ 4ด้าน คือ 
  1. การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ(Psychological well-being) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ประเมินได้ว่าประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามีคุณภาพ โดยประเมินได้จากผลกระทบระดับความสุขที่ได้รับและ
ความส าเร็จที่ได้บรรลุตามความต้องการหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  2. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral competence) หมายถึงความสามารถใน
การท าหน้าที่ของบุคคล ซึ่งรวมถึงการท าหน้าที่ของร่างกาย การมีสุขภาพท่ีดี 
การรับรู้ที่ถูกต้องและการพฤติกรรมทางสังคมที่ถูกต้อง 
  3. สิ่งแวดล้อมของบุคคล(Objective environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 
                          3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศและท่ีอยู่อาศัย 
       3.2 บุคคลที่มีความส าคัญต่อผู้สูงอายุ เช่น สมาชิกในครอบครัวเพ่ือน 
       3.3 บุคคลอื่นทั่วไปที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 
       3.4 สถานภาพทางสังคม อายุ เชื้อชาติ และเศรษฐกิจ 
       3.5 สถานภาพสังคมและวัฒนธรรมภายในต าบลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 
  4. การรับรู้คุณภาพชีวิต (Perceived quality if life) หมายถึงการที่บุคคลมีการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความผาสุกทางด้านจิตใจ ความสามารถในการท าหน้าที่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลดังที่
ได้กล่าวมา 

ผลการวิเคราะห์ในด้านต่างๆของผู้สูงอายุ 

1. ด้านร่างกาย 
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           ผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถประกอบกิจวัตร
ประจ าวันต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุรู้สึก
เป็นอิสระที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน และผู้สูงอายุมีพละก าลัง และเรี่ยวแรงที่สามารถช่วยให้ลุกเดินหรือเคลื่อนไหว
ร่างกายได้เอง ที่ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับท้าย ๆ นั้น แสดงถึงผู้สูงอายุยังมีสุขภาพ  ที่แข็งแรง สามารถ
ท างานบ้าน และประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลมาจากผู้สูงอายุไม่ค่อยได้เจ็บป่วย และผู้สูงอายุมี
ร่างกาย และสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมาก 
 ฉะนั้น ทางอ าเภอบางกรวยควรจัดให้มีศูนย์สุขภาพขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายเป็นประจ า
โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหันมาออกก าลังกายนอกบ้าน และหันมารักษาสุขภาพ 

2. ด้านจิตใจ  
            ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุสามารถจาเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
เช่น การทาบุญตักบาตรได้ปกติ แต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าและรู้สึกมั่นใจตนเองน้อย 
โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับท้าย ๆ นั้น ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
 การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนเองความเจ็บป่วยทางกายและทางใจ หรือการเกษียณอายุจากงาน
ประจ า หรือการสูญคู่ครอง หรือเพ่ือนฝูงในวัยเดียวกัน ล้วนทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นใจตนเองน้อยรวมถึงรู้สึกว่า
ตนเองไร้ค่า 
 ฉะนั้น ทางอ าเภอบางกรวยควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุรับกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนรวมในกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การด ารงชีวิต 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

             ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุกับบุคคลภายในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงหน่วยงาน
ราชการก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุได้รับข่าวสารต่าง ๆทั้งทางสื่อพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และการให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืน เช่น (อาหาร/ น้า) โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับท้าย ๆ นั้น 
แสดงถึงผู้สูงอายุมีความรู้สึกที่ดีต่อการอยู่กับบ้านในชุมชนที่อยู่อาศัย รู้สึกว่ามีความพึงพอใจในชุมชน และการ
บริการร่วมถึงสวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงานราชการในชุมชน 
 ฉะนั้น ทางอ าเภอบางกรวยควรให้ความส าคัญโดยจัดให้มีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
ข่าวสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงให้ผู้สูงอายุเห็นประโยชน์และความส าคัญของข่าวสารต่าง ๆ 
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4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
              สรุปผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมีบ้านที่อยู่อาศัยที่ดีบ้านมีความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงการมี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและมีความสะดวกสบายในการรับบริการ ไม่ว่าจะด้านการเงินหรือความสะดวกใน
การรับข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะเดียวกันการได้รับบริการและสวัสดิการจากผู้น าชุมชนและสถานที่ในการท า
กิจกรรมชุมชนที่ให้ความส าคัญเป็นอันดับท้าย ๆ นั้น แสดงถึงผู้สูงอายุมีความรู้สึกที่ดีต่อการอยู่กับบ้าน ใน
ชุมชนที่อยู่อาศัย รู้สึกว่า บ้านน่าอยู่ สะดวกสบายมั่นคงปลอดภัย แต่ยังขาดการบริการเกี่ยว กับสวัสดิการที่
ได้รับจากทางหน่วยงานราชการในชุมชน 
   ฉะนั้น ทางอ าเภอบางกรวยควรจัดให้มีการบริการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุให้ทั่วถึงรวมทั้งจัดท า
สวนสาธารณะและจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการพักผ่อนและการท ากิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน 
  
สรุป          

ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการดูแลตนเองและมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้ดี
และมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ า ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อรายได้ ภาวะสุขภาพ 
และโอกาสในการเลือกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 

จากปัญหาดังกล่าว หากผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ จะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความพึง
พอใจในการด าเนินชีวิตและสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข และเป็นความสุขที่ยั่งยืน ไม่ต้องเป็น
ภาระต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา เพ่ือจะได้น าผลที่ได้จากการเผยแพร่รูปแบบการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุต่อไปจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอ าเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ในประเด็นปัญหาด้านร่างกาย
ด้านสภาพจิตใจด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุเพ่ือเป็น
การรองรับปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตและเป็นการช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในอ าเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป 
          สรุปผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในสภาพบ้านที่ถูกสุขลักษณะและชุมชนที่อยู่
อาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีร่วมถึงมีร่างกายที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และพบอีกว่าผู้สูงอายุยังไม่ให้ความสนใจใน
เรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจของตนเอง เนื่องจากมีความเสื่อมถอยของร่างกายที่ทรุดโทรมลงตามธรรมชาติ
และเกิดจากความอ่อนแอของร่างกาย ร่วมถึงการรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าของผู้สูงอายุด้วยการศึกษาธรรมและปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมพูนข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความจ า และใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน จะ
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ส่งเสริมสุขภาพจิตให้มีความเข้มแข็งและอดทนต่อความยากล าบากต่าง ๆ 
 ฉะนั้นอ าเภอบางกรวยควรส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น ถุงยังชีพ การรักษาพยาบาล 
การจัดเตรียมฝึกอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นผู้สูงอายุเป็น
ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 
 
กิตติประกาศ 
          บทความวิชาการเล่มนี้ได้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและค าปรึกษาที่ดีอย่างยิ่งจาก อาจารย์ภัทรวิทย์   
อยู่วัฒนะ ที่ให้ความช่วยเหลือในการแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อพกพร่องของงานต่างๆจนท าให้บทความ
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
          ขอขอบคุณที่ว่าการอ าเภอบางกรวยที่คอยช่วยเหลือหาข้อมูลและวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลให้บทความ
วิชาการเล่มนี้ มีข้อมูลเนื้อหาที่ครอบคลุม สอดคล้องตรงประเด็นกับหัวข้อเรื่องบทความที่ท าขึ้นและท าให้
บทความเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ปัญหาการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 
ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ1 

พัชรพร    บุตธรรม2 

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันนโยบายไทยเเลนด์ 4.0 เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการบริหารงานในองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงที่น านโยบายไทย
เเลนด์ 4.0 มาใช้เพ่ือให้การบริหารของหน่วยงานเกิดความก้าวหน้าพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งท าให้
เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคลากรในบางด้านขาดประสิทธิภาพเกิดความล่าช้าเช่นบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้าเป็นต้นซึ่งการบริหารงาน
บุคลากรจะต้องมีประสิทธิภาพพอในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวงเพราะ
บุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ่งส าคัญที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

ทั้งนี้เมื่อมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เข้ามาในประเทศไทยจึงท าให้ เกิดผลกระทบในหน่วยงานการไฟฟ้า
นครหลวงอย่างโดยตรง และเป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศพร้อมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงต้องคัดสรรบุคลากรที่จะ
มาท าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพตามต้องการ การบริหารงานและปฏิบัติงาน รวมทั้งยังท าให้ทุกภาคส่วนมีความ
มั่นใจในความเสถียรภาพทางด้านการบริหารงานบุคลากร และการให้บริการที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุค 4.0 
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกคนมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ที่ตอบสนองนโยบาย
ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0    

ค าส าคัญ1.ปัญหาการบริหารงานบุคคล2.การไฟฟ้านครหลวง3.นวัตกรรม4.นโยบายไทยแลนด์4.0 
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Abstract 
 At present, ThaiLand 4.0 policy is an important factor in the management of 
organizations in the public, private and state enterprises, especially the personnel 
management of the Metropolitan Electricity Authority, which introduced the policy of 
ThaiLand 4.0. The management of the unit is progressing with innovation and technology, 
which causes problems in the management of personnel in some areas. Such a lack of 
knowledge. he personnel management must be efficient enough to perform the task of 
developing the Metropolitan Electricity Authority, because the personnel in the agency is 
important. It will drive the agency to achieve its goals. 
 When the Thailand 4.0 policy came into Thailand, it affected the power sector. 
Metropolitan Expressway It is the development of the country, driven by innovation, so it has 
to select the staff to do the job effectively. Management and operation All departments are 
confident in the stability of personnel management. All Metropolitan Electricity Authority 
employees are dedicated to the operation and service of the people. In response to the 
policy of the Ministry of Interior. Under the policy of Thailand 4.0. 
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บทน า 

1.1 ความเป็นมาของการไฟฟ้านครหลวง 

ไฟฟ้าในเมืองไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพลและมหาอ ามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิมแสง ชูโต)
ครั้งยังเป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถได้เดินทางไปยุโรปกับเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ และได้เห็นกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศสสว่างไสวไปด้วยไฟฟ้า เมื่อกลับมาเมืองไทยจึงนึกถึงเมืองไทยน่าจะมีไฟฟ้าใช้แบบเดียวกับอารยประเทศ 
และการที่จะท าให้ส าเร็จได้คงต้องเริ่มภายในพระบรมมหาราชวังและบ้านเจ้านายก่อน จึงได้น าความขึ้นกราบ
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มีพระราชด ารัสว่า "ไฟฟ้า หลังคาตัด ข้าไม่เชื่อ" เมื่อเป็นเช่นนี้
เจ้าหมื่นไวยวรนาถตระหนักว่าก่อนที่จะเริ่มด าเนินการจ าเป็นต้องหาวิธีจูงใจให้ผู้ที่ไม่เคยเห็น  เคยใช้ไฟฟ้าเกิด
ความนิยมขึ้นมาก่อน จึงน าความไปกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชเทวีให้ทรงรับซื้อที่ดิน ซึ่ง
ได้รับมรดกจากบิดา ณ ต าบลวัดละมุด บางอ้อได้เป็นเงิน 180 ชั่ง หรือ 14400 บาท ปรากฏว่าเป็นผลส าเร็จ
แล้วให้นาย มาโยลา ชาวอิตาเลียนที่มารับราชการเป็นครูฝึกทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้าที่
ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2427 โดยให้ซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามา 2 เครื่องเพ่ือจะได้ผลัดเปลี่ยนกันได้และซื้อสาย
เคเบิลส าหรับฝังสายใต้ดินจากโรงทหารหน้าปัจจุบันคือ กระทรวงกลาโหม ไปจนถึงพระบรมมหาราชวังและ
จัดซื้อโคมไฟชนิดต่างๆ รวมทั้งหลอดไฟส าหรับใช้กับโคมกิ่งระย้าในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในท้องพระ
โรง โดยเดินเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายนพ.ศ.2427 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อปรากฏไฟฟ้าเป็นที่นิยมกันแพร่หลายทั้งใน
พระราชส านักวังเจ้านายและชาวบ้านผู้มีอันจะกิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทาน
เงินที่ใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าคืนให้ เจ้าหมื่นไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ือให้
ประชาชนในกรุงเทพฯได้ใช้ไฟฟ้าแต่เกิดมีราชการสงครามต้องไปปราบอยู่เป็นเวลานานเรื่องเลยระงับไว้ก่อน 

อย่างไรก็ตามนอกจากใช้ไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างแล้วยังมีการน าไปใช้กับด้านพลังงานด้วยนั่นคือ มีการ
จัดตั้งบริษัทรถรางขึ้น เพ่ือช่วยในการสัญจรในกรุงเทพฯและหัวเมืองบางแห่งเป็นไปอย่างสะดวกถึงแม้ราคาค่า
ไฟที่หลวงใช้ถูกกว่าชาวบ้านก็จริงแต่การใช้ไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ต้องประหยัดตามถนนบางสายก็ไม่มีไฟฟ้า
เพราะปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนสัญจร บางสายต้องติดห่างห่างกันเพราะภาษีบ ารุงท้องที่ในสมัยนั้นยังไม่มีเรื่องการ
ติดตั้งไฟฟ้าตามถนนนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพิถี พิถันเอาพระทัยใส่อยู่เป็นอันมาก 
เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าไฟฟ้าเป็นของใหม่คนไทยเรายังไม่ค่อยเข้าใจปิดเปิดสวิตช์ก็ยังไม่เป็น บางทีเปิดไฟทิ้งไว้
ตลอดคืนก็มีท าให้หมดเปลืองพระราชทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์การติดตั้งตามถนนจึงต้องรู้ว่าถนนใดคนเดิน
มากเดินน้อยเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านี้ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยาวรพงษ์พิพัฒน์ ครั้งยังเป็นหมื่นเสมอใจฉบับ
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แรกได้ตัดถึงการติดตั้งไฟฟ้ามีข้อความตอนหนึ่งว่าไฟฟ้าควรจะมีแต่เพียงตะพานเทเวศไปตะพานหินเซ่งหลี 
ถนนตะวันไป ถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวงเดือนนอก ถนนดาวข่าง ส่วนถนนคอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถ้ามีก็ได้
แต่จะต้องรอดูสักหน่อยก่อนพอให้มีเค้าคนเดิน เพราะเหตุที่ถนนหน้าวัดโสมนัสไม่มีไฟฟ้ารอไว้ตั้งแต่ครึ่งปีก็ได้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงค่าไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้านั้น จะต้องวินิจฉัย
ต่อภายหลังเวลานี้ท าอะไรไม่เปลือง แต่เกิดมาเป็นคนไทยไม่รู้จักเปิดรู้จักปิดจะไปเล่นกับไฟฟ้าคิดเป็นยูนิตมันก็
ชิบหายอย่างเดียวเท่านั้น ข้อซึ่งได้กล่าวว่าจัดคนไว้ให้คอยเปิดคอยปิดอะไรเปล่าทั้งนั้นสั่งมันก็รับแต่ว่ามันไม่ได้
ท าไปติดอยู่วันยันค่ าถนนรนแคมแดงโล่อยู่เสมอ ร้ายไปกว่าที่จุดตามเรือนซึ่งคงไม่เปิดเหมื อนกันซักแห่งเดียว
เพราะไม่มีเครื่องที่จับแบ่งปิดได้ทั้งหมด ถ้าจะให้เจ้าของเรือนทั้งปวงรู้สึกเสียดายแล้วจะจ่ายเงินพระราชทาน
เสียค่าไฟแล้วจะจ่ายเป็นเงิน พระราชทานเสียค่าไฟฟ้าเสียเท่านั้นเท่านั้นแล้วแต่จะใช้มากใช้น้อยกันเป็นเรือน
ดีกว่าเหลือเงินไปมากน้อยเท่าใดเจ้าของอยากหยุดก็ให้เสียเงินเองเจ้าตั้งบินไปเรียกเอาแต่ข้อส าคัญจะต้อง ติดที่
ดับไฟให้เราผ่อนใช้ได้ มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแต่ส่วนถนนแลพลับพลานั้นจะต้องก าหนดว่าจุด 12 ชั่วโมง
เท่าไหร่ยูนิต ถ้าคิดมันเกิน 12 ชั่วโมงเท่าไหร่ต้องให้ใช้เจ้า ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ไฟฟ้า จึงจะดับได้ความชิบหาย
เรื่องไม่ดับไฟนี้สุขาภิบาลทั้ง 2 กลมเห็นจะท าให้เงินแผ่นดินเสียเปล่ามากโดยไม่เอ้ือเฟ้ือค่าไฟฟ้าส าหรับใช้ตาม
ถนนและในพระราชวังในสมัยนั้นคงจะสิ้นพระราชทรัพย์ปีหนึ่งฯไม่ใช่น้อยยิ่งเมื่อสร้างสวนดุสิตคือพระราชวัง
ดุสิตกับพระที่นั่งอนันตสมาคม ตลอดจนโครงการปะปาความจ าเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าทวีมากขึ้นอีกหลายเท่า แต่
จะไปซื้อไฟฟ้าอีกบริษัทหนึ่งก็ไม่ไหวและทางบริษัทเองก็ไม่สามารถบริการได้ ทางกระทรวงนครบาลจึงได้กราบ
บังคมทูลซึ่งในที่สุดก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดท าไฟฟ้าขึ้น องค์กรที่ด าเนินกิจการไฟฟ้าในระยะแรกมี 2 
แห่งคือ  

แห่งที่1 การไฟฟ้ากรุงเทพเมื่อปี พ.ศ.2430 รัฐบาลได้ให้สัมปทานการเดินรถรางแก่นายจอห์น โลตัส 
กับ นาย เอ.ดูเปลเซีย เดอริเซอร์เรียว เนื่องจากยังไม่มีไฟฟ้าจึงต้องใช้ม้าลากเปิดด าเนินการอยู่พักหนึ่งแต่
ขาดทุนจึงต้องโอนกิจการให้ บริษัทเดนมาร์ก เมื่อปีพ.ศ.2437 ขณะนั้นประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปยังไม่มีรถราง
ไฟฟ้าแม้แต่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นกว่าจะมีรถรางไฟฟ้าใช้ก็หลังเมืองไทยร่วม 10 ปี ในปีพ.ศ.
2443 บริษัทเดนมาร์กขายกิจการให้แก่บริษัทบางกอก อีเล็คตริคซิตี้ไลท์ซินดิเคท แต่กิจการไม่เจริญเท่าที่ควร
จึงได้โอนกิจการให้แก่บริษัทไฟฟ้าสยามจ ากัด มีชาวเดนมาร์กชื่อนาย อ๊อก เวสเตนโฮลล์ เป็นผู้ด าเนินการตั้ง
ส านักงานอยู่ที่วัดเลียบ จนกระทั่งปี พ.ศ 2482 จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทไฟฟ้าไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ต่อมาเมื่อ
หมดสัมปทานในปีพ.ศ.2493 รัฐบาลจึงเข้าด าเนินการแทนและเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้ากรุงเทพเป็นหน่วยงาน
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หนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอน
ใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางล าพู 

แห่งที่ 2 กองการไฟฟ้าหลวงสามเสนก าเนิดขึ้นจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงความส าคัญของพลังงานไฟฟ้าและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ว่าต่อไป
บ้านเมืองจะเจริญขึ้นไปทางด้านเหนือพระนคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังดุสิตเป็นที่
ประทับโดย พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นท้องพระโรงเพ่ือให้ได้ก าลังไฟฟ้าราคาถูกและสะดวกในการเดินเครื่อง
สูบน้ าของการด าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายแก่ประชาชน จ านวน 1 เสียดอกเบี้ย
โรงงานด าเนินผลิตจ าหน่าย นาย เอฟบีซอร์โรงงานอิเลคตริซิเตทส์ เยอรมนีเป็นผู้ท าการก่อสร้าง จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการที่บางล าพ ู

 
1.2 ความเป็นมาของนโยบายไทยเเลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนา 

เศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขระบบปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญเพ่ือสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21ได้ซึ่ง
ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ได้ผ่านการพัฒนามาเป็นล าดับขั้นอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่  

ประเทศไทย 1.0 เป็นการด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่
พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น 
 ประเทศไทย 2.0 นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การ
ผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น   

ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบันที่เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 
2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้าง
ประเทศเพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ท าให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ.2500-2536 เศรษฐกิจของไทยเรามี
การเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7-8% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโต
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ขึ้นเพียง 3-4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านความร่ ารวยและความไม่สมดุลในการ
พัฒนาซึ่งปัญหาเหล่านี้ที่ท าให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือให้ประเทศก้าว
ข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ใน 3-5 ปีนี้  จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่เรียกว่า ประเทศไทย 
4.0 ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและ
ประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนาภายใน 5-6 ปีนี้โดยเป็นการวางภาพอนาคตทาง
เศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา A Nation of Makersอังกฤษ Design of 
Innovationอินเดีย Made in Indiaหรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ Creative Economy 

ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economyหรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน  

ดังนั้น ประเทศไทย 4.0จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญคือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี(Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups 
บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High 
Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงไทย
แลนด์ 4.0 จะพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน 
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี 
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม   เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  
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4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษาอี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ 
ไลฟ์สไตล ์เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการพัฒนา
และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐที่ผนึกก ากับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงภายใต้นโยบายไทย
เเลนด์ 4.0 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางเเก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการ
ไฟฟ้านครหลวง ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0             

1.3.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้า

นครหลวงภายใต้นโยบายไทยเเลนด์ 4.0 

1.4 ขอบเขตของเรื่อง 

เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงภายใต้การน า

นโยบายไทยแลนด์4.0 มาใช้ในการบริการหน่วยงานรวมถึงการศึกษาปัญหาและเเนวทางแก้ไขปัญหาจากการ

น านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เข้ามาใช้พร้อมศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มา

ใช้ในการบริหารของหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธ์กิจที่วางไว้ของหน่วยงานการ

ไฟฟ้านครหลวง 
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2.1 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงภายใต้ไทยเเลนด์ 4.0 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการน ากระบวนการบริหารเข้ามามากมายใช้ในหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงที่

หลากหลายรวมถึงนโยบายไทยเเลนด์ 4.0 ที่น ามาใช้ในการบริหารโดยเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ซึ่งมีความส าคัญต่อความต้องการในภาครัฐ  เอกชนและรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน คือเป็นนโยบายที่สร้าง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและองค์กรหน่วยงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่ต้องพัฒนาการบริหารงานให้เกิดความทันสมัย
รวดเร็วต่อความต้องการของสังคมในประเทศเพราะในปัจจุบันความต้องการของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน  
การไฟฟ้ามากขึ้น 

ถ้าถามถึงนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยได้อย่างไร โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
นั้นเข้ามาโดยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดของผู้น าประเทศที่มีการน านโยบายมาบริหารประเทศใน
ด้านเกษตรกรรมและการบริหารงานที่น าเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยนโยบายของ
การบริหารประเทศมีมาตั้งแต่ไทยแลนด์ 1.0 หรือยุค 1.0 จนมาถึงยุค 4.0 ในเรื่องของการขับเคลื่อนน าพา
ประเทศด้วยนวัตกรรม ต่อมาได้มีการน ามาปรับใช้ในหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นสิ่งส าคัญในเรื่องของ
การจ่ายกระแสไฟในกับประชาชนได้ใช้กันทั่วประเทศ โดยหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงมีการปรับใช้นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ให้เข้ากับการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงเ พ่ือให้มีประสิทธิภาพใน
การท าหน้าที่ให้ดีที่สุดและได้จัดการกับปัญหาในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 

โดยหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงได้วางเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานตามวิสัยทัศน์และภารกิจของ
หน่วยงานคือ 

วิสัยทัศน์หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง  
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงเป็นผู้น าด้านระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและ 

บริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเก่ียวเนื่องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ภารกิจของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง 
1. ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ และปลอดภัย 
2. พัฒนางานบริการที่มุ้งเน้นลูกค้า 
3. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
4.พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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โดยการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาปรับใช้กับนโยบายของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือให้
หน่วยงานและบุคลากรมีเป้าหมายและทราบถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหน่วยงานที่ตรงกันดังนี้ 

2.1.1ด้านการน าองค์กร  
- ให้ความส าคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการน าองค์กรการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามดูแล การด าเนินงานและ 
การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  

-ยึดหลักธรรมาภิบาลและการถือปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฏหมายที่เก่ียวข้อง
ในการด าเนินงาน  

- สนับสนุนการด าเนินงานที่มุ้งเน้นการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
- สนับสนุนและผลักดันการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองคก์รและรักษาฐาน

การด าเนินงานธุรกิจหลัก 
2.1.2ด้านการบริหาร  
- มุ่งเน้นความรวดเร็วด้านการให้บริการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและให้บริการเชิงรุก  
- มุ่งเน้นการด าเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมาตรฐาน 

คุณภาพของข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานและการบริการ โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- พัฒนาและขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งพิจารณา
มาตรการเพ่ือลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพ่ือรักษาและเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการ  

- มุ้งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินภารกิจและการบริการของ
การไฟฟ้านครหลวง  

2.1.3นโยบายด้านการเงินและการลงทุน  
- เพ่ิมความคล่องตัวในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังคงยึดหลักการประหยัด โปร่งใส เป็นธรรม

ตรวจสอบได้และการถือปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนและติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตาม

นโยบายของรัฐบาล  
- จัดหาเงินทุนตามความต้องการใช้เงินทุน โดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม  
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บริหารจัดการสถานะการเงินให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการด าเนินงานและการลงทุนในอนาคต รวมทั้งมีการจัดการ
สภาพคล่องหมุนเวียนในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

- สนับสนุนการลงทุนระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน  
- จัดให้มีการลงทุนระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเชิงรุกให้สอดรับกับแผนพัฒนาผังเมืองของภาครัฐ  

2.1.4 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
- ส่งเสริมการเพ่ิมคุณค่าและพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นเลิศและการจัดวาง 

ระบบ Talent Management  
- เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านจุดแข็งหรือจุดเด่นของพนักงาน  
- เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับพนักงาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร  
- สนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจพนักงาน เพ่ือส่งเสริมความรัก ความผูกพันและความเป็นเอกภาพของ

องค์กร  
- มุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานและการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  
- ให้พนักงานมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมการท างานที่

เหมาะสม 
 

2.1.5 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุน

สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการที่โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้อง ตลอดจนสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่มีประโยชน์ต่อการท างาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงในการเผยแพร่ข้อมูลที่
ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย  

-ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศรวมทั้งตรวจสอบและควบคุมการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศขององค์กร 
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2.2 ปัญหาและแนวทางเเก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง 
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์4.0 

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงในการน านโยบายไทยแลนด์  4.0 เข้ามา

บริหารงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เช่น การน าฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการพิมพ์งาน ใช้ใน

การติดต่อสื่อสารงานผ่านทางอีเมล์โทรศัพท์ใช้ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกรวมถึง

โปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกต่างๆเข้ามาใช้ในการท างานของบุคลากรของหน่วยงานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนจ านวนมากโดยจะพบปัญหาคือบุคลากรขาดความรู้ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในปฏิบัติงานประกอบกับในปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานก็เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม รัฐบาล หรือเทคโนโลยีและบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสจึงไม่

สามารถเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีได้ซึ่งส่งผลกระทบท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเกิด

ความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาหน่วยงานและให้บริการแก่ประชาชนเป็นต้น 

การเเก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงคือการจัดฝึกอบรมเเละเรียนรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการ

บริการเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญในการให้บริการหรือการตระหนักถึง

ทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีและบริการแก่ประชาชน การรับบุคลากรที่มีประสบการณ์

เฉพาะด้านเหมาะสมกับต าแหน่งและมีความสื่อสัตย์ขยันสร้างสิ่งจูงใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเช่นรางวัล

บุคลากรดีเด่นหรือโบนัสเพ่ือท าให้บุคลากรทุกคนเกิดความตะหนักขยันท างานต่องานที่ได้รับมอบหมายและเกิด

ความกระตือรือร้นหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือมาใช้ในการท างานภายในหน่วยงานด้วยตัวเองไม่ใช่เพียงแค่

เรียนรู้จากการฝึกอบรมของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว 

2.3 ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงภายใต้

นโยบายไทยเเลนด์ 4.0 

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงในการน านโยบายไทยเเลนด์  4.0 ที่น ามา

บริหารภายในหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงควบคู่กับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานต้องมี
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ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความซื่อสัตย์ขยันอดทนตัวผู้บริหารเอง

ต้องวางแผนงานอย่างเป็นระบบสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาของหน่วยงานการ

ไฟฟ้านครหลวงที่ยั่งยืนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดความ

รวดเร็วในการท างานมากขึ้นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้ต้องอาศัยความร่วมมือ

และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีมี

เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน 

 

บทสรุป 

ในปี พ.ศ. 2427 ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรก แต่เป็นการจ่ายไฟฟ้าในส่วนราชการและ
สาธารณูปโภคโดย เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี(เจิม แสงชูโต) ผู้ให้ก าเนิดการไฟฟ้าของไทย ตั้งแต่ยังมีบรรดาศักดิ์
เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถ ได้ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าที่ กรมทหาร ปัจจุบัน
เป็นที่ตัง่ของกระทรวงกลาโหม ในวันที่เปิดทดลองใช้ไฟฟ้าครั้งแรกบรรดาขุนนาง ข้าราชการและประชาชนมาดู
แสงไฟฟ้าจ านวนมากด้วยความตื่นตาตื่นใจและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้าในวังหลวงทันทีส่วนการจ่ายไฟฟ้าในภาคเอกชนและภาคประชาชนครั้งแรก 
ด าเนินการโดยองค์กรที่ด าเนินกิจการไฟฟ้า 2 แห่ง คือแห่งที่1 การไฟฟ้ากรุงเทพเดิมเป็นกิจการของเอกชนโดย
เริ่มจากกิจการรถไฟแต่การกระจายไฟครั้งเเรกกิดขึ้นในปี พ.ศ.2437และในปี พ.ศ.2492 รัฐบาลจึงเข้าดูแล
กิจการทั้งหมดเองและเปลี่ยนชื่อจากการไฟฟ้ากรุงเทพเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลอง
บางล าภู ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493แห่งที่2กองไฟฟ้าหลวงสามเสน เดิมชื่อกองไฟฟ้าสามเสน ก่อตั้งจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 15 ตุลาคม พ.ศ.2453ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายแก่ประชาชน นอกเหนือจากการจ่ายไฟฟ้าให้โรงกรองน้ าสามเสนบริเวณพระราชวัง
ดุสิตและโรงท ายาฝิ่นที่สามเสน ปัจจุบันคือบริเวณกรมสรรพสามิตและเมื่อวันที่1 สิงหาคม พ.ศ.2501 รัฐบาล
สมัยพลเอกถนอม กิตติขจร ควบรวมองค์การทั้งสองเข้าด้วยกันโดยเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้านครหลวงซึ่งต่อมามี
การแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ.2530และปี พ.ศ.2535 จึงใช้ชื่อการไฟฟ้านครหลวงจนถึงทุกวันนี้ 

แต่ในปัจจุบันหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาและเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความ 

https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%95)&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_28
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_28
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
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สะดวกในการบริหารหน่วยงานมากขึ้นจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้วางแผนการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 หรือที่เรียกว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0มี
วิสัยทัศน์คือมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแต่ก่อนจะมาเป็นไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยได้เริ่มมีการพัฒนาประเทศตั้ง
เเต่ประเทศไทยในยุค1.0 ในยุคนี้จะเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรไปสู่ประเทศไทยยุค 2.0 ที่เน้นการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่แผนการพัฒนาประเทศในปัจจุบันคือประเทศในยุค 3.0 ที่จะเน้นการพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมหนักโดยแผนพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์3.0 เกิดปัญหาในการพัฒนาประเทศคือประเทศ
ไทยไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้จึงเกิดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศทั้งภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมการส่งออกต่างๆรวมถึงการบริหารงานขององค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจของประเทศไทยเน้นภาคบริการโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารและพัฒนาองค์กรหน่วยงานมากขึ้น 

หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงได้น านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาปรับใช้ให้เข้ากับแผนพัฒนาวิสัยทัศน์

และพันธกิจขององค์กรด้านบุคลากรคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดความ

รวดเร็วและให้บริการได้ทันต่อความต้องการของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเช่นการจ่ายบิลค่าไฟการยื่นค าขอ

การติดตั้งไฟฟ้าในครัวเรือนการใช้คิวบาโค้ดแสกนการลงชื่อในการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานเเทนการเซ็นชื่อ

การน าฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการพิมพ์งาน ใช้ในการติดต่อสื่อสารงานผ่านทางอีเมล์โทรศัพท์ใช้

ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกรวมถึงโปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกต่างๆเข้ามาใช้ในการท าง าน

ของบุคลากรของหน่วยงานเป็นต้นซึ่งปัญหาในการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เข้ามาใช้นั้นคือ 

1. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสจึงไม่สามารถเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีได้ 

3. ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพใน 

การพัฒนาหน่วยงานและให้บริการแก่ประชาชนเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ 

การเเก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงในการน านโนบาย 

ไทยแลนด์ 4.0 มาใช้คือ 
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1. การจัดฝึกอบรมเเละเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ 

เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการบริการเพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ 

ประสบการณ์ ความช านาญในการให้บริการหรือการตระหนักถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้

เทคโนโลยีและบริการแก่ประชาชน  

2. การรับบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านเหมาะสมกับต าแหน่งและมีความสื่อ 

สัตย์ขยันอดทนและท าประโยชน์ให้กับหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง 

3. สร้างสิ่งจูงใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเช่นรางวัลบุคลากรดีเด่นหรือโบนัส 

เพ่ือท าให้บุคลากรทุกคนเกิดความตะหนักขยันท างานต่องานที่ได้รับมอบหมายและเกิดความกระตือรือร้น

หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือมาใช้ในการท างานภายในหน่วยงานด้วยตัวเองไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้จากการ

ฝึกอบรมของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว 

ทั้งนี้การน าไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการบริหารบุคคลของการไฟฟ้านครหลวงนั้นปัจจัยที่ท าให้ประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์พันธกิจคือผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานต้องมีความรับผิดชอบต่อ

การปฏิบัติงานเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความซื่อสัตย์ขยันอดทนตัวผู้บริหารเองต้องวางแผนงาน

อย่างเป็นระบบสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงที่

ยั่งยืนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน

มากขึ้นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีมีเป้าหมายการพัฒนา

หน่วยงานในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรในหน่วยงานอยู่เรื่อยๆเพ่ือให้บุคลากรพนักงานใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจและถูกต้องสร้างความ

พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

2. จัดหาและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาท างานในหน่วยงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 

มีประสบการท างานขยันอดทนมีจรรยาบรรณมีความสามารถเฉพาะด้านและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ 

 3. ควรจัดระเบียบการท างานของบุคลากรในหน่วยงานแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบและสร้างแรงจูงใจใน

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้นเช่นการให้รางวัลดีเด่นแก่บุคลากรที่มี

ความขยันอดทนและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือองค์กรหรือการให้โบนัสเป็นต้น 
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แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ1 
ปารัตน์  โตพันธ์2 

 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาจัดท าบทความวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการเข้าใจและ

เข้าถึงในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ 

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในชาติ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

การก่ออาชญากรรมในประเทศไทยปัจจุบันที่ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0ที่เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ร่วมถึงภัยคุกคามแบบใหม่ๆที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและร่วมถึงโครงสร้างประชากรของประเทศที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมอง

ได้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีเงินออมหลังจากผ่านช่วงวัยท างานและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงระดับบุคคลที่มาก

ขึ้นอาชญากรอาจใช้เป็นโอกาสที่จะขยายกลุ่มเหยื่อได มากขึ้นและท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่

ประชาชนในสังคมไทยปัจจุบันและอนาคต 

ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วนั้นร่วมถึงการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและพร้อมจะที่ช่วยเหลือ

ประชาชนในปัจจุบันและอนาคต ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าบทความวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษท่ีเกิดขึ้นในประเทศได้สืบต่อไป 
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Abstract 
 This study was designed to benefit the public in understanding and accessing the 
strategic plan of the Department of Special Investigation. To find solutions and problems. 
Prevent and Suppress Special Crimes in the Nation This is the main mission of the 
Department of Special Investigation. 
 Crime in Thailand is now entering the Thai era. 4.0 changed Driven by industry Go to 
technology driven. The new threat is rapidly changing and the demographic structure of the 
transition countries into the elderly is seen as a source of savings after working age and 
communication. Criminals may be used as an opportunity to expand victim groups and cause 
massive damage to the public. Thailand was present and future  
 In order for the public to be aware of the crimes arising from the change of society and 
to enable the public to understand the implementation of the Strategic Plan of the 
Department of Special Investigation to address the problems that have already occurred, It is 
a quality agency and ready to help the present and future people. The author is aware that 
this article will benefit the public and solve the problem of special crime that occurs in the 
country continues. 
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บทน า 

ประวัติความเป็นมาและภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่ง

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนา

จากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผล

กระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของ

ตน มีอิทธิพลและเครื่องข่ายองค์กร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวน

ด าเนินคดี จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 

“DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน

ด้านต่าง ๆ พัฒนารูป แบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบ

ราชการ ท าให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด 

ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 เกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้อง

ด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

(1) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจน

ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็น

คดีพิเศษ 
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(3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูล เ พ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

(4) จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนา

ความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และ

บุคลากรที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่ 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่จะต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการ

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติม โดย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551) 

ไดแกคดีความผิดทางอาญา ดังต่อไปนี้  

1. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกูยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

2. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 

3. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 

4. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ 

เครดิตฟองซิเอร์ 

5. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์ 

6. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

7. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 

8. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

9. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 

10. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 

11. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
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12. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร 

13. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินใหกู้ยืมของสถาบันการเงิน 

14. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 

15. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

16. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

17. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

18. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

19. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

20. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

21. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

22. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

23. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  

24. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

25. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  

26. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  

27. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 

28. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

29. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

30. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

31. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร 

32. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

33. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 

34. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

35. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 
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36. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

37. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

38. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

39. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

40. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

41. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือป้องกันการตกเป็นเยื้อและลดปัญหาคดีอาชญากรรมพิเศษท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

3.  เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจในบริบทและแผนยุทธศาสตร์การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

นิยามค าศัพท์ 

1. แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้

สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น 

จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์กรที่ได้

ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กร

ประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และ

สามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์กรสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณยิ่งไป

กว่านั้นองค์กรยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

2. คดีพิเศษหรือคดีอาชญากรรมพิเศษ หมายถึง คดีอาญาตามกฎหมายก าหนดไว้ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547(แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2551) หรือคดีอาญาที่ได้ก าหนดเป็น

กฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งคดีดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้  
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2.1. คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม

พยานหลักฐานเป็นพิเศษ  

2.2. คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของประชาชนความมั่งคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของ

ประเทศ  

2.3. คดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติที่ส าคัญหรือเป็นการกระท าของ

องค์กรอาชญากรรม  

2.4. คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน  

2.5. คดีคามผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท าความผิด

อาญา หรือเป็นผู้ ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา เป็นต้น 

3. ไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มี

ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง

พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 

เนื อหา 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วโดยมีการเปลี่ยนผ่านจากไทยแลนด์ 3.0 เป็น

ยุคอุตสาหกรรมอย่างหนัก ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอย่างมากในช่วงแรก       

ไทยแลนด์ 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากแต่ในปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่    

3 - 4 % ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมี

การแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทย
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กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยมีการผลักดันอยากเต็มรูปแบบจากรัฐบาลเพ่ือที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม   แต่อย่างไรก็ตามการ

พัฒนาระบบอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นไปอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่องทั้งที่ประชาชนบางส่วนของประเทศยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่อาจจะท าให้ตกเป็น

เยื่อของภัยคุกคามจากอาชญากรรมสมัยใหม่ที่เรามักจะเห็นข่าวสารตามหน้าจอโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 

อาทิเช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะกระท าการลักลอบ แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือท าลายข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ อาชญากรรมข้ามชาติเป็นการกระท า

ผิดที่มีเครือข่ายทั้งภายในหรือระหว่างประเทศ เช่น ขบวนการค้าโสเภณีข้ามชาติ ขบวนการค้ามนุษย์  เป็นต้น   

การกระท าความผิดลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการกระความผิดที่เข้าข่ายอาชญากรรมพิเศษหลายๆคดีที่เกิดขึ้น

ในสังคมไทยปัจจุบันยังอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษเองจึง

เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษโดยแผน

ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)   

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

3. นโยบายคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 6 ด้าน 

4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมปี พ.ศ. 2558-2561 

โดยแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2560 – 2564) จะก าหนดตามพันธกิจของกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่จะมุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีพิเศษอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม จึงได้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  3 ประเด็นหลัก คือ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมาย

และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) หรือมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) 

ที่ กคพ. มีมติให้เป็นคดีพิเศษ หรือการสอบสวนคดีตามนัยแห่งมาตรา 23/1 ด้วย ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน

และมาตรฐานงานคดีพิเศษ เทคนิคการสืบสวนสอบสวน พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินคดีพิเศษ และระบบ

การข่าวเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  โดยมี
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เป้าประสงค์ 4 ประการ คือ 1. การปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  2. 

การบริหารและจัดการเทคโนโลยี เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับปราบปรามสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ   

3. การบริหารและจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีส าหรับการปราบปราม สืบสวนสอบ สวนคดีพิเศษ          

4. สาธารณชนเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนากลไกในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นนคดีพิเศษการ

สร้างกลไกและด าเนินการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การบูรณาการกับส่วนราชการทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และภาคต่างประเทศ การป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน ควบคุม

อาชญากรรมพิเศษ ทั้งที่เป็นรูปแบบการบูรณาการการท างานตามแนวทางมาตรา 22 และ มาตรา 22/1 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตลอดจนการ

สร้างระบบการเฝ้าระวัง และไมเป็นรูปแบบเปิดเผยภารกิจ และการอ าพรางภารกิจ โดยมีเป้าประสงค์ 3 

ประการ คือ 1. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน(หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/NGO/ภาค

ประชาชน)และพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 2. มีกลไก/เครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 3. การวิจัยและพัฒนาผลงานทาง

วิชาการเพ่ือการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาการบริหารจัดการองศ์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร 

องค์ความรูความเชี่ยวชาญในการป้องกัน ปราบปราม การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตลอดจนคุณธรรม 

จริยธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ พัฒนาองค์กร การบริหารราชการภายใน

องคก์ร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ งบประมาณ การเงินการคลังการพัฒนา

ระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ ระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนการพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดี

พิเศษโดยมีเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ 1. มีกลไกในการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ  2. การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างยั่งยืน  3. บุคลากรกรมสอบสวนคดี

พิเศษได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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สุดท้ายนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเองยังได้มีการติดตามก ากับและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก ไขปัญหา 

ต่างๆ ให้งานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไวอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามวิสันทัศน์ที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปรามสืบสวนสอบสวนและได้รับความเชื่อมั่น

ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม 

 

สรุป 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่อยูภายใตภารกิจดานปองกัน   

และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มีภารกิจหลักในการปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ    

ที่สรางความเสียหายและสงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ การ

พัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและมาตรการในการปองกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ จึงไดก าหนด

แผนยุทธศาสตรให้เปนเครื่องมือส าคัญในการจัดการเชิงยุทธศาสตรเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให

ด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของประเทศ และ

ประชาชนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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บรรณานุกรม 

 

file:///C:/Users/Administrators แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

https://www.uih.co.th/th/knowledge/thailand-4.0 ข้อมูลไทยแลนด์4.0 

http://www.politicalbase.in.th/index.php?title ความหมายของอาชญากรรมพิเศษและข้อมูลของกรม

สอบสวนคดีพิเศษเบื้อต้น 
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ระบบสแกนลายนิ วมือในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 

ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ1 
ธนัญญา ปล้องงูเหลือม2 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ(DSI) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสูง เพ่ือตรวจสอบเวลาการเข้า -ออกในการท างานของ

เจ้าหน้าที ่DSI ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ปัจจุบันระบบสแกนลายนิ้วมือมี

ความจ าเป็นมากยิ่งขึ้นในหน่วยงานภาครัฐต่างๆรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ด้วยเช่นกันที่จะต้องมีการ

รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึง

การน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ดังนั้นระบบสแกน

ลายนิ้วมือจึงมีความส าคัญมากต่อหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ในเรื่องของการเวลาการ

เข้า-ออกในการท างาน นิ้วมือรายบุคคลและความปลอดภัยขององค์กร การท าวิจัยเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1 

เพ่ือศึกษาระบบสแกนลายนิ้วมือในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 2 เพ่ือศึกษาสาเหตุของ

การน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 

ค าส าคัญ ; เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบสแกนลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือ หน่วยงานราชการ    

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 
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Abstract 
 This research is part of the implementation of the fingerprint scanning system used by 
the Department of Special Investigation (DSI), a high security system. To monitor the entry 
and exit time of DSI staff, to ensure the transparency of work. And more convenient. 
Fingerprint scanning systems are increasingly needed in government agencies, including the 
Department of Special Investigation (DSI). Modern security and minimal error. In this research, 
the fingerprint scanning system is used by the Department of Special Investigation (DSI). 
Therefore, the fingerprint scanning system is very important to government agencies. 
Department of Special Investigation (DSI) on time-to-work Personal fingerprints and corporate 
security The purpose of this research is to study 1 fingerprint scanning system in the 
Department of Special Investigation (DSI) 2 to investigate the causes of fingerprint scanning in 
government agencies of the Department of Investigation. Special (DSI) 
 keyword ; Fingerprint Scanner Fingerprint Scanners Fingerprint Scanners Department of 
Special Investigation (DSI) 
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บทน า 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตท าให้สามารถ

น ามาใช้ในการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่

ต ารวจและเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงระบบการท างานต่างๆจึงได้มีการน าระบบสแกน

ลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 

การบันทึกเวลาเข้าท างานนั้นถือเป็นเรื่องจ าเป็นในการท างาน ซึ่งมีในทุกองค์กร เพราะ การตรงต่อ

เวลานั้นมีผลต่อการปฏิบัติงาน และความเป็นธรรม ในทุกองค์กร จึงต้องมีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานทั้งเวลา

เริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีวิธีการหลายวิธีในการบันทึกเวลาซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย

แตกต่างกันไป เช่น การใช้ลายมือชื่อซึ่งสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกแต่อาจมีการปลอมแปลงลายมือ

ชื่อ และเวลาได้ง่าย อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การตอกบัตรเข้าทางานนั้นสามารถระบุเวลาได้ อย่างถูกต้อง

แต่อาจมีการตอกบัตรแทนกันได้ การใช้ระบบบัตรระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) อาจจะมีการฝากบัตรได้ และ

มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง และวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งมีอีกหลายวิธี ในการน าระบบการบันทึกเวลาเข้าท างานด้วย

วิธีการสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)คือระบบที่มีการ ยืนยันตัวบุคคลจากความแตกต่างของลายนิ้วมือ ซึ่งเป็น

วิธีการที่สะดวกวิธีการหนึ่ง สามารถระบุ ได้โดยการใช้นิ้วมือสัมผัสบริเวณเครื่องอ่านลายนิ้วมือ โดยเปรียบเทียบ

จากลายมือมือเก็บตัวอย่างไว้ และมีการน ามาใช้งานในหน่วยงานราชการต่างๆอย่างมาก 

ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในหน่วยงาน

ราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจการน าเทคโนโลยีระบบสแกนลายนิ้วมือที่น ามาใช้

ในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)มากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือศึกษาระบบสแกนลายนิ้วมือในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 
2 เพ่ือศึกษาสาเหตุของการน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI 

 

นิยามค าคัพท ์
เครื่องสแกนลายนิ วมือ 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan ) 

เครื่องสแกนนิ้วมือ คือ อุปกรณ์ที่น าเอาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology )มาประยุกต์ใช้ในงาน
พิสูจน์ตัวตนของบุคคล (Biometrics) เพ่ือยืนยันลักษณะเฉพาะของบุคคลโดยใช้ลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือ
ของบุคคลในการตรวจสอบ การพิสูจน์ตัวตนของบุคคลด้วยลายนิ้วมือนั้นนิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายในระบบ
สืบสวนสอบสวนของหน่วยงานด้านกฎหมายและยุติธรรม 

 Biometrics 

Biometrics คือ การตรวจพิสูจน์สิ่งมีชีวิต โดยการผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีอ่ืนๆ 
เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตสาสตร์ และ วิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เข้า
ด้ วยกัน การตรวจพิสูจน์บุคคล จะแบ่ งออกเป็นการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ( Physical 
Characteristics) และ การตรวจสอบทางพฤติกรรม(Behaviors) ตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือ 
(Fingerprint),ลักษณะนิ้วมือ (Finger Geometry),โครงสร้างมือ การเก็บข้อมูลทางกายภาพ และ พฤติกรรม
เพ่ือน ามาใช้ในระบบ Biometrics ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ 

1. การรับข้อมูล 
2. การเข้ารหัส 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ยกตัวอย่าง เครื่องสแกนนิ้ว ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขั้นตอนแรกของการใช้งาน ผู้ใช้ทุกคนใน
ระบบจะต้องบันทึกลายนิ้วมือแม่แบบเข้าสู่ระบบผ่าน Sensor จัดเก็บแม่แบบลายนิ้วมือก่อน ส่วนจะเป็นการ
จัดเก็บแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนนิ้วมือเลือกใช้ เช่น จัดเก็บเป็นรูปภาพ 
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(Pattern)  หรือ จัดเก็บเป็นจุดตัด จุดไมต่อเนื่องบนลายนิ้วมือ ( Minutiae ) เมื่อจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือผู้ใช้
ผ่าน Sensor แล้ว ข้อมูลต้นแบบดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสเพ่ือความปลอดภัยไม่ให้มีการขโมยข้อมูลหรือคัดลอก
ข้อมูลเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เมื่อต้องการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของบุคคล จะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ที่ต้องการตรวจสอบกับลายนิ้วมือต้นแบบที่อยู่ในฐานข้อมูลระบบทั้งหมด 

ตารางเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของ Biometrics ชนิดต่างๆ 

วิธี รูปแบบรหัส 
อัตราการ
ผิดพลาด 

ความ
ปลอดภัย 

Iris Recognition รูปแบบม่านตา 1/1,200,000 สูง 

Fingerprinting ลายนิ้วมือ 1/1,000 ปานกลาง 

Hand Shape 
ขนาด ความยาว  ความ
หนาของมือ 

1/700 ต่ า 

Facial 
Recognition 

โครงหน้า, รูปร่างและ
ต าแหน่งของตาและจมูก 

1/100 ต่ า 

Signature 
ลั ก ษ ณ ะ ตั ว อั ก ษ ร  ย่ อ
หน้า  แรงกดปากกา 

1/100 ต่ า 

Voiceprinting ลักษณะเสียง 1/30 ต่ า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ การใช้ เครื่องสแกนนิ้วมือ ได้กลายเป็นเสมือนอุปกรณ์สามัญที่เข้าถึง
ผู้ใช้ทุกระดับมากขึ้น นอกเหนือจากการเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานในระดับองค์กรอย่างสมัยก่อน เนื่องเพราะมี
บริษัทผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ได้น าเอาเทคโนโลยีของ การสแกนลายนิ้วมือมา

ใช้เป็นระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication System) ในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ท าให้ผู้ใช้ระดับ
บุคคลได้สัมผัสกับเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้นและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป 
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ระบบสแกนลายนิ ว มื อ  ( F INGERPR INT )  

เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลเพ่ือเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูล
ดิจิตอล 

ขั้นตอนการจัดเก็บลายนิ้วมือ 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://biometricskmit.files.wordpress.com/2015/03/screen-shot-2015-03-03-at-9-33-23-pm.png
https://biometricskmit.files.wordpress.com/2015/03/screen-shot-2015-03-03-at-9-33-36-pm1.png
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ขั้นตอนการท างานของระบบสแกนลายนิ้วมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://biometricskmit.files.wordpress.com/2015/03/screen-shot-2015-03-03-at-9-35-10-pm.png
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การตรวจสอบลายนิ้วมือ 
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

การจับคู่แบบมินูเช่ (Minutiae Matching) 

 
 
ข้อดี 
– ใช้ในอุปกรณ์ของระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) 
– เป็นที่รู้จัก และมีวิธีการวิจัยที่ดีอัลกอลิทึมเหมาะสมมากส าหรับการเข้าคู่แบบ 1:N 
ข้อเสีย 
– ไม่สามารถใช้กับเทคโนโลยีเซนเซอร์เครื่องสแกนลายนิ้วมือทั้งหมด เพราะมันต้องการคุณภาพสูงของ
ตัวเซนเซอร์ และขนาดของเซนเซอร์ หากใช้ตัวเซนเซอร์คุณภาพต่ ากว่า AFIS ก็จะให้ผลที่คุณภาพต่ า 
– คนที่ไม่มีหรือมีจุดมินูเช่ น้อยไม่สามารถสมัครหรือใช้ระบบได้  
– อาจเกิดความสับสนได้จากจุดมินูเช่ ปลอม 
2. การจับคู่แบบรูปแบบ (Pattern Matching) 

https://biometricskmit.files.wordpress.com/2015/03/screen-shot-2015-03-03-at-9-38-55-pm.png
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ข้อดี 
– ท างานได้กับ finger scan sensor ทุกประเภท 
– ลายนิ้วมือทั้งหมดท่ีเป็นไปได้สามารถลงทะเบียนได้แม้ว่าไม่มีหรือมีจุดมินูเช่น้อย 
– เหมาะสมมากส าหรับการสแกนแบบ 1:1 เช่น การตรวนสอบลายนิ้วมือร่วมกับบัตรสมาร์ทการ์ด 
ข้อเสีย 
– ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูล AFIS ที่มีอยู่ได้(สามารถใช้ภาพดิบได้(raw image)) 
– ไม่เหมาะสมกับการใช้หาเอกลักษณ์ (ค้นหาแบบ 1:N ในฐานข้อมูล) 
ข้อดีของระบบสแกนลายนิ้วมือ 
– เทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกในด้านอื่นๆ 
– ได้รับความสะดวกสบายมากข้ึนเพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตลอดเวลา 
– มีความปลอดภัยมากข้ึน เพราะลายนิ้วมือนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถให้ใครได้ 
– ไม่สามารถท าการเลียนแบบได้ อีกท้ังลายนิ้วมือยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 
– ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
ข้อเสียระบบสแกนลายนิ้วมือ 
– นิ้วมือเป็นส่วนที่ได้รับความสกปรกง่ายกว่าส่วนอื่นของร่างกาย เมื่อเราน านิ้วไปสแกนอาจท าให้เครื่องนั้นไม่
สามารถอ่านได้ นอกจากนั้นยังท าให้เครื่องได้รับความสกปรก ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นเสื่อม
ประสิทธิภาพลงด้วย 
– เทคโนโลยีลายนิ้วมือนั้นยังไม่มีความน่าเชื่อถือได้ 100% จึงยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับสิ่งที่สามารถ
ระบุตัวตนอื่นๆ เช่น รหัสผ่าน หรือ หมายเลยพิน 

https://biometricskmit.files.wordpress.com/2015/03/screen-shot-2015-03-03-at-9-41-03-pm.png
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ลายนิ วมือ 

ลายนิ วมือ (Fingerprint) คือ ลายเส้นนูนที่ปรากฏอยู่บนผิวหนังด้านหน้าของนิ้วมือ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ถึงแม้จะเป็นแฝดที่เกิดจากไข่ฟองเดียวกันก็ตาม และจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดชีวิต 

เส้นลายนิ วมือ 
ลักษณะที่ท าให้ปรากฏเป็นลายนิ้วมือ ประกอบด้วยเส้นลายนิ้วมือ 2 ชนิด คือ 
1. เส้นนูน หรือสันลายนิ้วมือ (ridge) คือ รอยนูนที่ยกสูงกว่าพ้ืนผิวหน้านิ้วมือที่มีลักษณะเป็นเส้นนูนโค้งและ
ยาวตามรูปแบบลายนิ้วมือ เส้นนูนนี้เมื่อประทับลายนิ้วมือจะติดหมึกพิมพ์ 
2. ร่องลายนิ้วมือ (furrow) คือ รอยลึกที่อยู่ต่ ากว่าระดับของเส้นนูน และสลับระหว่างเส้นนูนซึ่งจะมองเห็นเป็น
ร่องสีขาว เมื่อประทับลายนิ้วมือ ร่องนี้จะไม่ติดหมึกพิมพ์ 

องค์ประกอบลายนิ วมือที่ใช้ชี บ่งเอกลักษณ์บุคคล 
1. ลักษณะทั่วไป 
ลักษณะทั่วไป คือ ลักษณะที่สายตาทั่วไปสามารถมองเห็น และวิเคราะห์ได้แบบผิวเผิน ได้แก่ 
– รูปแบบลายนิ้วมือ 
– พ้ืนที่ทั้งหมดลายนิ้วมือ 
– จุดใจกลาง 
– จุดสันดอนหรือสามเหลี่ยมเดลต้า 
– ชนิดของเส้น 
– จ านวนเส้นลายนิ้วมือ 

จุดส าคัญบนเส้นลายนิ วมือ (Minutiae) 
ในลายนิ้วมือหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยจุดส าคัญบนเส้นลายนิ้วมือมากมาย และลายนิ้วมือแต่ละอันที่มาจากต่าง
บุคคลหรือมาจากต่างนิ้วมือก็จะมีจุดส าคัญบนเส้นลายนิ้วมือที่แตกต่างกันไป โดยเอกลักษณ์หรือความแตกต่าง
จะพิจารณาจากจุดส าคัญบนเส้นลายนิ้วมือเป็นส าคัญ ได้แก่ 
1. Ridge ending (Termination) เป็นลักษณะที่เส้นลายนิ้วมือสิ้นสุดโดยทันทีทันใด 
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2. Bifurcation เป็นลักษณะที่เส้นลายนิ้วมือเดินทางมาจาก 1 เส้น แล้วแตกแยกออกเป็น 2 เส้นหรือมากกว่า 
2 เส้น 
3. Enclosure (Lake) เป็นลักษณะที่เส้นลายนิ้วมือเดินทางมาจาก 1 เส้น แล้วแยกออกและมารวมกันอีกครั้ง
จนเกิดเป็นพื้นที่ปิด 
4. Independent ridge เป็นลักษณะที่เส้นลายนิ้วมืออยู่อย่างอิสระไม่เชื่อมต่อกับเส้นอ่ืน มีลักษณะค่อนข้างสั้น 
แต่ไม่สั้นจนถือว่าเป็น Ridge dot 
5. Ridge dot (Point or island) เป็นลักษณะที่เส้นลายนิ้วมือสั้นมากจนสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเป็นจุด 
6. Spur เป็นลักษณะที่เส้นลายนิ้วมือ 1 เส้น มีเส้นลายนิ้วมืออีกเส้นแยกออกมาเพียงเล็กน้อย คล้ายกับลักษณะ
เดือยไก่ 
7. Crossover เป็นลักษณะที่เส้นลายนิ้วมือ 2 เส้นซึ่งวิ่งมาคู่กันมีเส้นลายนิ้วมือเล็กๆ แยกออกมาเชื่อมทั้งสอง
เส้นเข้าด้วยกัน 

ประโยชน์ลายนิ วมือ 
ลายนิ้วมือของแต่ละคน เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่อยู่ในช่วงอายุทารกประมาณ 3-4 เดือน ขณะที่อยู่ใน

ครรภ์มารดา ซึ่งประกอบด้วยร่อง (Furrow) และสัน (Ridge) หรือเรียกว่า เส้นลายนิ้วมือ ซึ่งธรรมชาติสรรสร้าง
ให้ประโยชน์ส าหรับช่วยยึดจบัสิ่งของให้แน่นขึ้น และมีคุณสมบัติเด่น 2 ประการ คือ 
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือตลอดที่ยังมีชีวิต 
2. มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละคน 

ดังนั้น ลายนิ้วมือจึงถูกน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ 
– การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเพ่ือพิสูจน์ตัวตนของบุคคล 
– การตรวจสอบลายนิ้วมือเพ่ือตรวจหาเจ้าของลายนิ้วมือ หรือที่ใช้ในงานด้านอาชญากรรมต่างๆ 
– การยืนยันลายนิ้วมือ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้มากในด้านการบริหารงานบุคคล อาทิ การยืนยันการเข้าท างานด้วย
ลายนิ้วมือ การยืนยันตัวตนเพ่ือผ่านเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ ซึ่งจะอาศัยเทคโนโลยีที่เรียก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
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หน่วยงานราชการ   
“หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่

ของประชาชน ภายใต้การก าหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือ คุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้น
ได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการน ามาใช้
ซึ่งงบประมาณแผ่นดิน อันมีที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนในประเทศเป็นหลักฃ 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่ง

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนา
จากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มี มูลค่ามหาศาล ส่งผล
กระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของ
ตน มีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวน
ด าเนินคดี จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
ด้านต่าง ๆ พัฒนารูป แบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบ
ราชการ ท าให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด 
ตราสัญลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

https://www.dsi.go.th/images/LogoDSI300.jpg
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วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความ

เชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม 
 
พันธกิจ (Mission)  
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนและด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม  
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
1. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
2. พัฒนากลไกการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
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ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

ภารกิจ  

เกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้อง
ด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

 อ านาจหน้าที่  

(1) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่ าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็น
คดีพิเศษ 

(3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

(4) จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้
และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่ 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ความเป็นมาของระบบสแกนลายนิ วมือในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) 

เดิมการลงเวลาเข้า-ออกท างานของบุคลากรทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)จะเป็นกระดาษให้เซ็นชื่อ
และลงเวลาการท างานซึ่งท าให้เกิดปัญหา 2 เรื่องใหญ่ๆ 

1 ไม่ทราบว่าคนที่มาเซ็นชื่อหรือเซ็นเวลาเข้า-ออกเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงหรือไม่ 
2 ไม่ทราบว่าเวลาที่ลงใช่เวลาที่มาท างานจริงหรือไม่ 

หลังจากนั้นจึงเป็นนโยบายของระบบผู้บริหาร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ตอนนั้น ได้มอบหมายให้
ส านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ด าเนินการจัดหาระบบสแกนลายนิ้วมือมาติดตั้ง ซึ่งทางส านัก
เทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ ซึ่งใน
ช่วงแรกบริษัทเป็นผู้พัฒนาระบบให้แต่ด้วยความที่บริษัทไม่เข้าใจและไม่มีความรู้การปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ราชการ เพราะฉะนั้นจึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือซึ่งค่อนข้างจะด าเนินไปได้ล่าช้า ต่อมาทาง
ส านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ได้ด าเนินการดูแลระบบสแกน
ลายนิ้วมือและควบคุมระบบสแกนลายนิ้วมือเอง โดยใช้อุปกรณ์ของทางบริษัทและน ามาปรับระบบสแกน
ลายนิ้วมือใหม่ ซึ่งระบบสแกนลายนิ้วมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)แตกต่างกับบริษัทในด้านการใช้งาน
ต่างๆทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ท าระบบเองจะรู้กระบวนการทางราชการอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาแก้ไข
ระบบสแกนลายนิ้วมือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)จะท างานได้สะดวกกว่า เวลาท าระบบออกมาจะตอบ
โจทย์การใช้งานจริงได้มากกว่า ซึ่งถ้าบริษัทท าอาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI)ต้องการ ใช้เวลาในการแก้ไขระบบนาน เมื่อเปรียบเทียบกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)น ามาพัฒนา
เองและท าในสิ่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)รู้จะสะดวกรวดเร็วกว่าและใช้งานได้จริง ถ้าใช้ระบบสแกน
ลายนิ้วมือของบริษัทจะมีความเปลี่ยนแปลงความต้องการเรื่อยๆจะกระทบกับงบประมาณที่ต้องจ้างบุคลากร
ของบริษัทมาซ่อมแซมระบบ การที่ต้องมาแก้ไขระบบไปเรื่อยๆก็จะไม่มีที่สิ้นสุดและจะท าให้บุคลากรที่ใช้งาน 
คือ พนักงานราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)มองว่าระบบมีปัญหา พอว่าว่าระบบมีปัญหาก็จะเกิดการ
ต่อต้านระบบสแกนลายนิ้วซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่มีความกระทบต่อบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI)ทั้งหมด เพราะฉะนั้นบุคลากรของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ไม่อยากใช้ เพราะจะเป็นการบังคับใน
การเข้า-ออกงานให้ตรงเวลา-ไม่ตรงเวลา เพราะฉะนั้นการที่จะท าให้ระบบสแกนลายนิ้วมือใช้งานได้ระบบต้องดี
และปลอดภัย สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)จึงตัดสินใจท าระบบสแกนลายนิ้วมือเอง 

การน าระบบสแกนลายนิ วมือมาแก้ไขปัญหา 
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1 การรักษาความปลอดภัย บุคลากรหน่วยงานนอกจะมาสแกนลายนิ้วมือหรือตอกบัตรไม่สามารถท า
ได้ ถ้าเป็นบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)จะถูกเก็บลายนิ้วมือ มีบัตรแล้วสามารถสแกนได้ ทั้งหมดนี้เป็น
เรื่องของการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 

2 ระบบลงเวลา ซึ่งระบบลงเวลาจะช่วยให้ข้าราชการหรือบุคลากรของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI)มีวินัยในการมาท างานมากขึ้นเข้า-ออกตรงต่อเวลา และสามารถน าข้อมูลการลงเวลาเข้า -ออกมา
ประมวลผลต่อได้อีกด้วย เช่นการเบิกเงินของลูกจ้าง บุคลากรทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)จะใช้ระบบลง
เวลาในการเบิกเงินและในอนาคตสามารถน าข้อมูลนี้มาวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรเพ่ือท าเป็นรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

ซึ่งการน าระบบสแกนลายนิ้วมือเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่กล่าวมา 
ท าได้จริง ในอนาคตอาจมีการพัฒนาในกรณีที่อุปกรณ์ระบบสแกนลายนิ้วมือเสียหายไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม
อาจจะพิจารณาการท าต่อในเรื่องของการสแกนใบหน้าหรืออย่างอ่ืนแทน 

 

บทสรุป 

จากที่ได้ศึกษามาข้างต้นอาจสรุปได้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)น าระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามา

ระบบสแกนลายนิ้วมือสามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้อย่างแม่นย าแน่นอน ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน โดยไม่เคย

ปรากฏข่าวว่ามีข้อผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว  การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(DSI)เพราะระบบจะท าการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่าและแน่นอนกว่าระบบอ่ืน อีกทั้งยังควบคุมการเข้า-ออกของ

ประตูสถานที่ต่างๆที่ไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูนั้นๆ ทางกรมสอบสวนคดี

พิเศษน าระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(DSI) สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ไม่ล่าช้า เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยปลอดภัยสูงและป้องกันการทุจริตใน

การลงเวลาเข้า-ออกในการท างานของบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เพ่ือให้บุคลากรในกรมสอบสวน

คดีพิเศษ(DSI)มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สุจริต โปร่งใส มากขึ้น 
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บรรณานุกรม 

http://fingerscan.in.th/fingerprint-scanner/2-finger-scan; เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
(Finger Scan) 

https://biometricskmit.wordpress.com/2015 / 03 / 03 / ร ะบบสแกนลายนิ้ ว มื อ -
fingerprint/ ;   ระบบสแกนลายนิ้วมือ 

http://thaihealthlife.com/ลายนิ้วมือ/ ;ลายนิ้วมือ 

http://www.oocities.org/thaipgusyd/winningEssay.doc; หน่วยงานราชการ 

https://www.dsi.go.th/index; กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

ความเป็นมาของระบบสแกนลายนิ้วมือในหน่วยงานราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม 
Performance of the Strategic Plan of the Ministry of Defense. 

 
สืบสวัสด์ิ  วุฒิวรดิษฐ์1 

แพรวผกามาศ  สมบุญทรัพย์2 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดการ
กระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของก าลังพลที่มีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงกลาโหม 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จากส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งหมด 4000 คน(ข้อมูลจากการตรวจเช็คกองกิจการพลเรือน
กระทรวงกลาโหม) แต่เนื่องจากด้วยปัญหาทางระยะเวลาและงบประมาณในการจัดเก็บแบบสอบถามน้อย จึงท าให้สามารถเก็บ
แบบส ารวจได้เพียง 100 ตัวอย่าง และได้รับการตอบรับคืนมาทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาเอง จากน้ันได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ และขั้นตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตร ทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane,1967 อ้างอิงถึง ธานินทร์  ศิลป์จารุ,2549) 
  ผลจากการศึกษาวิจัย การทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ พบว่า เพศ,วุฒิทางการศึกษา,ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
กระทรวงกลาโหม และระดับในการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม 
  จากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานจะขึ้นอยู่กับสมมุติฐานท้ัง 4 ข้อ ซึ่งก็จะแตกต่างกันไป 
 ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน,แผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 1 รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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Abstract 

  A study of the effectiveness of the Strategic Plan of the Ministry of Defense. Office of the 
Secretary of Defense The purpose is to study the performance of effective military personnel according to 
the Ministry of Defense strategy. 
  The researcher has carried out the prescribed procedure. The data were collected from the 
questionnaires sent to the sample. From the Office of the Secretary of Defense, the total of 4000 people 
(information from the Civil Defense Division, Ministry of Defense) However, due to time constraints and 
budgets for storing fewer questionnaires. This makes it possible to collect only 100 samples and receive a 
full refund. The research instrument was a self-constructed questionnaire. The data were analyzed by 
means of percentage and size of the sample. The sample was calculated from Taro Yamane, 1967. 
According to Tanin Silpa, 2006, 
  The results of the study. The four hypotheses were tested for sex, educational background, 
and duration in the Ministry of Defense. And the level of performance in the Ministry of Defense. There is a 
correlation with efficiency in the implementation of the Ministry of Defense strategic plan. 
  For the purpose set. Concluding that performance in the strategic plan of the Ministry of 
Defense. Performance is based on four hypotheses, which differ. 
 
Keywords: performance, performance, strategic plan 
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บทน า 
แผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่าเป็นระบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดรวมถึงการก าหนดขั้นตอน

การปฏิบัติ  เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  อันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ  แผนยุทธศาสตร์เป็น
การวางแผนเพื่อน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ขององค์กร  แผนยุทธศาสตร์เป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ  ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ขององค์กร  แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นจะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  อันเป็นผลผลิตทางความคิด
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรที่ได้ท างานร่วมกันโดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กร
ประสงค์จะไปให้ถึงและวิสัยทัศน์นี้มีการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์  ที่เป็นรูปธรรมและสามารถท าการวัดได้รวมถึง
แผนยุทธศาสตร์ยังเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอีกด้วย 

กระทรวงกลาโหมก าหนดให้มีส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกัน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๔๗๖  ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  ส่วนราชการ  ประกอบด้วย  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ์  และกองทัพไทย  โดยก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงกลาโหม  ภารกิจของกระทรวงกลาโหมมีอ านาจและหน้าที่เกี่ ยวกับการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ  โดยจัดให้มีก าลังทหารไว้เพื่อการรบหรือสงคราม
เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อการปราบปรามกบฏและการจราจล  เพื่อช่วยการพัฒนาประเทศ  และเพื่อรักษา
ประโยชน์ของชาติในประการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์  ๒๐  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  กระทรวงกลาโหม  
เพื่อน าผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ไปปรับปรุงใช้เป็นประโยชน์และพัฒนาต่อผู้ที่สนใจเข้าท างานกับองค์กร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของก าลังพลตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม 
 
ทฤษฎีวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Hellriegel and Slocum (1982)  ได้กล่าวถึง  แผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ระบุ
ธรรมชาติขององค์กร  ก าหนดจุดมุ่งหมาย  และจ าแนกประเมิน  รวมถึงเลือกแนวการปฏิบัติส าหรับองค์กร  โดยกระบวนการ
ของแผนยุทธศาสตร์จะก่อให้เกิดปัจจัยน าออก (Outputs) ในรูปแบบที่เป็นจุดมุ่งหมายและยุทธศาสตร์ส าคัญเข้าสู่กระบวนการ
ของแผนปฏิบัติการ (Operational Plan) โดยแปลงจดหมายและยุทธศาสตร์องค์การเป็นยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานที่มีความ
ละเอียดชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นกระบวนการดังนี้ 

 
 
 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     327 

 
 

327 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิเชษฐ์  จันทร์ส่ง : 
2558  การศึกษาวิจัยในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2557-2561) เทศบาลต าบลสันก าแพง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลต าบลสันก าแพงวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 4 ด้าน  ได้แก่  โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของเทศบาลต าบลสันก าแพงและน ามาก าหนดทิศทางแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสันก าแพงในแผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงานประจ าปี  ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มประชากรในครั้ง
นี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  ผู้น าชุมชน  ผู้บริหารเทศบาลต าบล  กลุ่มข้าราชการหัวหน้าส่วน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลสันก าแพงด้วยเทคนิค SWOT สามารถ
น ามาก าหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน  เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค อยู่ต าแหน่งยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพแสดงถึงสมรรถะภายในท่ีเข้มแข็งและมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินกิจการ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน 

 

จุดหมายและยุทธศาสตร์

ส าคัญ 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

Process 

 

Output 

 

Process 

 

Outputs 
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เป็นภาวะที่เหมาะสมในการจะก าหนดยุทธศาสตร์ที่ใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ขยายงาน กิจกรรมและเร่ง
สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรต่อไป 
วิธีการศึกษา 

การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน( Multi – Stage Random Sampling ) โดย
ท าการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั นตอนที่ 1  การสุ่มตัวอย่างแบบเชิงช่วงช้ัน  ( Stratefied Random Sampling )  เพื่อแบ่งข้าราชการทหาร  สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จ านวน  1000  คน  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มละ  500 คน 
 ขั นตอนที่  2  สุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มที่สุ่มมาได้ในขั้นตอนที่  1  แบบเป็นสัดส่วน   ( Propotional Random 
Sampling )  ให้ได้กลุ่มละ  100  คน  จะได้จ านวนตัวอย่างท้ังสิ้น  500  คน 
 ขั นตอนที่  3  จากจ านวนตัวอย่างที่ได้ในแต่ละกลุ่มจากขั้นตอนที่  2  ท าการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนตัวอย่างที่ได้จามเพศ
ของแต่ละกลุ่ม  โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น   ( Propotional Random Sampling )  กลุ่มละ  5  คน  
ดังนั้น  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนท้ังสิ้น  100  คน 
 
เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามประเภทให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง  
( Self – Administered Questionnarire )  ซึ่งลักษณะแบบสอบถามจะมีทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด  โดยข้อมูลใน
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  เป็นเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ 
 การศึกษา 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม 
 ประสบการณ์วางแผนยุทธศาสตร์ 

 ตอนที่  2  เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม  ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือได้รับรู้ข้อมูลการวางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมมากน้อยเพียงใด  โดยก าหนดระดับความคิดเห็นเป็น  5  
ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ข้าราชการทหาร  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จ านวน  100   คน  โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่  (Taro Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ,2549, หน้า 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5%   ดังนี ้

 

 
 

เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N = ขนาดประชากร  
e = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น 0.05 สามารถ ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 

  
ตาราง แสดงจ านวนข้าราชการ สังกัดส านกังานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 จ านวนประชากร
จริง 

การค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 

ข้าราชการ 
สง.ปล.กห. 

4,000  คน 

 

364 

 
 การศึกษาครั้งน้ีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ข้าราชการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่ 4,000  คน ได้

จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 364 คน แต่เนื่องจากด้วยปัญหาทางด้านงบประมาณและเวลาซึ่งมีเวลาน้อยใน
การเก็บแบบสอบถามท าให้ทางผู้จัดท าไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 100 คน จากท้ังหมดของข้าราชการ   ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ( Independent Variables )  ประกอบด้วยตัวแปร  ดังนี ้
 เพศ 
 การศึกษา 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม 
 ระดับในการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม 

ตัวแปรตาม  ( Dependent Variables )  คือ  ตัวแปรทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม 
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การวัดค่าตัวแปร 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ  ดังนี้ 

เพศ  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  ชาย และหญิง 
การศึกษา 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อื่นๆ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม 
   1 - 5  ปี 

  6 - 10  ปี 
11 -  15  ปี 
16 - 20  ปี 
20  ปีขึ้นไป 

ระดับในการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม 
  1. ผู้บังคับบัญชา 
  2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
การสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม  เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแผนยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงกลาโหม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean, x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยที่
ได้มาเทียบกับเกณฑ์ โดยน าแบบสอบถามทั้งสิ้น  10  ข้อ  ซึ่งในแต่ละข้อมีคะแนน  5  ระดับ  ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย (x )  4.51-5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย (x )  3.51-4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

 ค่าเฉลี่ย (x ) 2.51-3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย (x ) 1.51-2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย (x ) 1.00-1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ น้อยที่สดุ 
โดยแต่ละข้อค าถามจะมีคะแนนตั้งแต่  1 – 5  คะแนน  เมื่อน าคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างมาเรียงกันจากสูงสุดไป

หาต่ าสุด  ประกอบกับการที่ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่จะแบ่งระดับของการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือการได้รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การวางแผนยุทธศาสตร์  ออกเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับสูงและระดับต่ า 
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การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ท าการตั้ งไว้ในการวิจัยเรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม”   
 มี  4 สมมติฐาน คือ 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทาง เพศ เป็นองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 
2. การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทาง การศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 
3. การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทาง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 
4. การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทาง ระดับในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห ์
เพศ ที่แตกต่างส่งผลให้การวางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมมีความแตกต่าง 
ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1  นั่นคือ  การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทาง เพศ เป็นองค์ประกอบที่

แตกต่างกัน 
การศึกษา  ที่แตกต่างส่งผลให้การวางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมมีความแตกต่าง 
ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  นั่นคือ  การวางแผนยุทธศาสตร์มคีวามสัมพันธ์ทาง การศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ี

แตกต่างกัน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ที่แตกต่างส่งผลให้การวางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมมีความแตกต่าง 
ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3  นั่นคือ  การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทาง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็น

องค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  ที่แตกต่างส่งผลให้การวางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมมคีวามแตกต่าง 
ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 นั่นคือ  การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทาง ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 
 
สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49 และมีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 34 ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 26 
รองลงมาคือระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 , 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 , 11-15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 29 , 16-20ปี คิดเป็นร้อยละ 19 20 ปีขั้นไป คิดเป็นร้อยละ 8 และการจ าแนกตามบุคคลที่เคยวางแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ผู้ที่เคยวางแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 24 และผู้ที่ไม่เคยวางแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 76 
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วัตถุประสงค์หลักหรือปัจจัยหลักของการท าบทความฉบับนี้คือ เพื่อน าผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงกลาโหม น าไปปรับปรุงใช้และพัฒนาส าหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหม ถือได้ว่า
เป็นการท างานขององค์กรที่ใหญ่ สมาชิกในหน่วยงานถือได้ว่ามีระดับสูงเพราะเป็นหน่วยงานทหาร ดังนั้นการที่จะท าให้องค์กร
มีการพัฒนาไปในทางที่ดี  จึงจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของการวางแผนของ
องค์กร และจะท าให้สมาชิกขององค์กรมีคุณภาพในการท างานและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีกา ร
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ดี 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดงันี้ 
1.  การวิจัยครั้งมีข้อจ ากัดหลายประการ กล่าวคือ  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่าง

จากกระทรวงกลาโหม ดังนั้น  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในโอกาสหน้าหากมีการท าวิจัยในเรื่องนี้อีกครั้งควรจะศึกษาข้าราชการทหาร
ในกองทัพหรือสังกัดอื่นๆ บ้าง 

2. ระหว่างท าการส ารวจความร่วมมอืของผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งให้ความร่วมมือ และไม่ให้ความร่วมมอืซึ่งผู้ที่ไม่ให้
ความร่วมมือค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการส ารวจของผู้วจิัย 

3. เนื่องจากสถานที่ท่ีท าการส ารวจเป็นสถานท่ีราชการการเข้าส ารวจจึงค่อนข้างล าบากต้องขออนุญาตอย่างเป็น
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 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Factor affecting the Efficiency 

 
สืบสวัสดิ์ วุฒวิรดิษฐ์1 
     วิรชา ยอดน้อย2 

                                                                                   

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรม
เสมียนตรา ส านักงานปลัดการกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จากกรมเสมียนตรา ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีทั้งหมด 5 กองและ 5 ส านัก จ านวน 
200 ตัวอย่าง และได้รับการตอบรับคืนมาทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง 
จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าการแจกแจงความถ่ี และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลจากการศึกษาวิจัย การทดสอบสมมติฐานทั้ง 7 ข้อ พบว่า เพศ, อายุ, วุฒิทางการศึกษา, ต าแหน่ง, 
สถานภาพ, ระดับเงินเดือน และอายุการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง มีจ านวน 119คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
อยู่ในระดับต่ า มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ; ประสิทธิภาพ; การปฏิบัติงาน 
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Abstract 

 The objectives of this research were: to study the Efficiency of performance of 
government officer, employee and working performance of Secretariat Department Office of the 
Permanent Secretary for Defence employee’s in Secretariat Department Office of the Permanent 
Secretary for Defence. 

 
The researcher had collected the data though 200 questionnaires which all of them were 

received from 5 divisions and 5 Bureaus of Secretariat Department Office of the Permanent 
Secretary for Defence who were selected as the sampling group. The research instruments were 
created by the researcher himself. The data were analysis by using percentage, Frequency 
Distribution and content analysis. 
 From all of hypothesis testing, it was found that employees with different genders, ages, 
education background, work position, marital statuses, salary and work experience had connect 
with the factor affecting the Efficiency of performance of government officer, employee and 
working performance of Secretariat Department Office of the Permanent Secretary for Defence 
employee’s in Secretariat Department Office of the Permanent Secretary for Defence. 
 The results revealed that Classification the sampling group had the factors that have 
affected the efficiency of performance of officials in high level, at the 119 employees [59.5%] 
 The results revealed that Classification the sampling group had the factors that have 
affected the efficiency of performance of officials in law level, at the 81 employees [40.5%] from 
all of sampling groups. 
 
Key Word: Factor affection; Efficiency; Performance 
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บทน า 
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า สังคมทุกสังคมย่อมมีปัญหาเพราะสมาชิกของสังคมมีความแตกต่างกัน  
ทั้งเพศ วัย ฐานะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางสังคม ปัญหาของสมาชิกนั้นเป็นปัญหาด้านส่วนตัว หรือปัญหา
จากการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการประกอบอาชีพรับราชการ ต้องท าหน้าที่ให้บริการ และอ านวยความสะดวก
แก่บุคคลหลายประเภท ข้าราชการบางคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน แต่ในขณะเดียวกันยังมีบางคน
อยากเปลี่ยนอาชีพ การที่สมาชิกของสังคมมีความสุขและพึงพอใจในการท างานนั้น เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
หลายอย่างเป็นต้นว่า ความส าเร็จในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงานและองค์กร 
  บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจในองค์กรให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีและด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการของกรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากบุคลากรภายในกรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง การที่
บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละ ในการท างานอย่างจริงจัง
ของบุคคลในองค์กร  
  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลาย ประการ สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งคือ 
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรภายในองค์กร เพราะความพึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคล
ท างานด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจ และมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด ความพึงพอใจในงานจึงมีความส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
ผู้บริหารทุกระดับจึงควรให้ความสนใจและน ามาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน และการก าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความพึงพอใจในงาน อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 อาชีพรับราชการโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกรมเสมียนตราเป็นที่ข้าราชการ  
กรมเสมียนตราต้องเผชิญปัญหามากมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญและต้องแบกรับความเครียดจากการท างาน
เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการเบื่อหน่ายในอาชีพ ปราศจากความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ ส่งผลให้การท างาน  
มีประสิทธิภาพลดน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระทรวงกลาโหมได้ 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     336 

 
 

336 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

  ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในกรมเสมียนตรา ซึ่งเป็นกรมนับว่าส าคัญ
ที่สุดกรมหนึ่งในส านักปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีภาระหน้าที่ประดุจเลขานุการของปลัดกระทรวง
กลาโหมอีกทั้งยังมีหน้าที่จัดท าค าสั่ง การเลื่อนยศ ปลด ย้าย โอน ให้แก่ข้าราชการทหารส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมทั้งจัดท าค าสั่งบ าเหน็จความชอบให้แก่ 
ข้าราชการทหารส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาว่า ในส่วนของบุคลากร ของกรมเสมียนตรา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ใดและมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมเสมียน
ตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงานภายในและเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาปัจจัยด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ท าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ
ในการท างานสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายของกรมเสมียนตราส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. เพศมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  2. อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  4. ต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  5. สถานภาพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 



 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560     337 

 
 

337 www.cim.ssru.ac.th | วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

  6. ระดับเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  7. อายุการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
การทบทวนวรรณกรรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  เบคเกอร์ และ นิวเฮาเซอร์ ได้เสนอตัวแบบจ าลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (model of 
organization efficiency) โดยกล่าววาประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณาถึง ทรัพยากร เช่น คน 
เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้า และผลผลิตขององค์การ คือ การบรรลุเป้าหมายแล้วองค์การในฐานะที่เป็น
องค์กรในระบบเปิด (open system) ยังมีปัจจัย ประกอบอีกดังแบบจ าลองในรูปสมมติฐานซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี ้
             1.หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การนั้น มีความซ้ าซ้อนต ่า ( low task 
environment complexity) หรือมีความแน่นอน (certain) มีการก าหนดระเบียบ ปฏิบัติในการท างานของ
องค์การอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แน่ชัดว่าจะน าไปสู่ความมี ประสิทธิภาพขององค์การมากกว่า องค์การที่มี
สภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยาก และ ซับซอนสูง (high task environment complexity) หรือมีความ 
ไม่แน่นอน (uncertain) 
             2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้มีผลท าให้
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
              3. ผลการท างานทึ่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
              4. หากพิจารณาควบลู่กันไปจะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน และผล
การท างานที่สามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มากข้ึนต่อประสิทธิภาพมาก กว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 

แคทซ์ และคาฮ์น ซึ่งเป็นนกทฤษฎีที่ศึกษา องค์กรระบบเปิด (open system) เช่นกันก็ได้
ศึกษาในเรื่องปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเขากล่าวว่าประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญของ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การ ถ้าจะวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จะ
ท าให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย (goal-
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attainment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจัยต่าง ๆ คือการฝึกอบรม ประสบการณ์  
ความผูกพัน ยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในองค์กรด้วย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมเสมียนตรา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แท้จริงได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานความมั่งคง
ระดับประเทศ โดยประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงกับกรมเสมียนตรา จ านวน 10 หน่วย ดังนี้ 
- ส านักงานนโยบายและแผนการก าลังพล   
- ส านักงานก าลังพล     
- ส านักงานกรรมการข้าราชการกลาโหม    
- ส านักงานงบประมาณ     
- ส านักงานการเงิน     
- กองกลาง      
- กองระเบียบการ 
- กองสวัสดิการ 
- กองอนุศาสนาจารย์ 
- กองพิธีการ 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
จ านวน 200 คน 
 

ขอบเขตด้านเวลา 
ศึกษาช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2561 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามประเภทให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกค าตอบเอง (self-Administered Questionnaire) ซึ่งลักษณะของค าถามในแบบสอบถามจะมี
ทั้งแบบปลายเปิดและแบบปลายปิด โดยข้อมูลแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง
งาน สถานะภาพ รายได้ อายุการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยลักษณะ
ค าถามเป็นแบบสอบถามเชิงทัศนคติ (Attitude Test) ตามแบบการสร้างมาตรวัดของลิเกิร์ต (Likert-Type 
Scale) โดย 
มีค าถามใน 2 ลักษณะ คือ ค าถามในเชิงบวกและค าถามในเชิงลบคละกันอยู่ โดยก าหนดระดับของความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนเมื่อได้รับแบบสอบถามและพิจารณาคัดเลือกว่าสมบูรณ์ทั้งหมดนั้นมา
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1.ท าการลงรหัส (Coding) เพ่ือเปลี่ยนสภาพของข้อมูลจากแบบสอบถามให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าได้ 
2.น าแบบสอบถามที่ลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปเขียนลงในกระดาษส าหรับลงรหัส (Coding Form) 
เพ่ือความสะดวกในการป้อนข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดถูกประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Excel หรือ SPSS for 
Windows 
4.ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่พิมพ์ออกมา (Print Out) เพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดในการประมวลผล
ข้อมูล 
5.จัดท าตารางวิเคราะห์ทางสถิติ และท าการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
น าไปจัดท ารายงานผลการวิจัยและสรุปผลต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 ในการวัดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้น าคะแนนรวมจากค าถามที่ใช้เป็นมาตรวัด
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้อความทั้งสิ้น 30 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อมีคะแนน 5 ระดับด้วยกัน 
กล่าวคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละข้อค าถามจะมีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน 
เมื่อน าคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างมาเรียงกันจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ประกอบกับการที่ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่
จะแบ่งระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสูงและระดับต่ า 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดเงื่อนไขในการแบ่งระดับคะแนนของปัจจัยที่มี ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งพิจารณาจากความถ่ี (Frequencies) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดับสูง (121 – 150 คะแนน) 

ระดับต่ า (90 – 120 คะแนน) 

119 

81 

59.5 

40.5 

รวม 200 100 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับสูง มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ า มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของจ านวนตัวอย่ าง
ทั้งหมด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากวั ตถุประสงค์  ปั จจั ยที่ มี มี ผลต่อประสิ ทธิภ าพในกา รปฏิบั ติ ง านของข้ าร าชการ  ลู กจ้ า ง 
และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 จากสมมุติ ฐ านคือ  เพศ อายุ  วุฒิ การศึกษา ต าแหน่ ง  สถานภาพ ระดับ เงิน เดื อน และอายุ  
การปฏิบัติงาน พบว่าสมมุติฐานทั้ง 7 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงคุณภาพของปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลที่มี
ความกว้างและความลึกของข้อมูลที่มีมากกว่า 
3. ควรศึกษาถึงทัศนคติของปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในเรื่องปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะโดยเฉพาะ เพ่ือทราบว่าข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ มีทัศนคติอย่างไรและมีความ
ต้องการในด้านนี้อย่างไรบ้าง 
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คุณภาพชีวิตการท างานของก าลงัพลในกรมเสมียนตรา 

Quality of work force in the clerk's department. 
 

สืบสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 1 
ศิริวรรณ  ว่องเจริญ 2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มจีุดประสงคเ์พื่อ  1.)  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของก าลังพลในกรมเสมียนตรา จ าแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล  2.) เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นบุคคลกับคณุภาพชีวิตการท างานของก าลังพลในกรมเสมียนตรา  3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
สวัสดิการของก าลังพลในกรมเสมยีนตรา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือก าลังพลในกรมเสมยีนตรา สถานภาพการท างานมีดังนี้ นายทหารช้ันสัญญาบัตร  
นายทหารช้ันประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ านวน 200 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การรับรู้เกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานของก าลังพลในกรมเสมยีนตราไม่แตกต่างกันผลของการศกึษาสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของก าลงัพลในกรมเสมียนตราต่อไป  
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน , ก าลังพล , สถานภาพ  
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Abstract 
 This research aims to 1.) To study the quality of work force in the clerk's department. 2.) To study the 
personal factors and the quality of working life of the clerks in the Department of Clerical Marks. 3.) To study 
the satisfaction of the personnel's welfare in the Department of Clerical Marks. 

Research samples Is the clerk in the clerk's department Work status is as follows. Commissioned officer The 
instruments used in the research were statistical questionnaires used for data analysis, frequency, percentage, 
mean, standard deviation 

 The research found that 

 1. The perception of the quality of working life of the clerks in the clerk's department was not different. 
The results of the study can be used as a guideline for planning and improving the quality of working life of the 
clerk in the clerk's department. 

Keywords: quality of work life, personnel, status 

บทน า 
 มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะชนชาติใดและไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกเมื่อย่างเข้าสู่วัยท างานย่อมมุ่งหวังที่จะได้ประกอบอาชีพตามที่
ตนพึงพอใจท างานตรงตามความสามารถ ท างานอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในการท างานและได้ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต จึงเป็นที่มาของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) 
 การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ
และในอนาคตอันใกล้มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของการท างานมีความส าคัญยิ่งใน
การท างานเพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ในปัจจุบันคนเราท างานเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้น
สถานท่ีท างานต้องมีความเหมาะสมคือท าให้เกิดความสขุ ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานจะส่งผลต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร 
คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อองค์กร 3 ประการคือ 

1. ช่วยเพิ่มผลผลติขององค์กร 
2. ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
3. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท างาน 

 คุณภาพชีวิตการท างานคือการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้นโดยผ่าน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญขององค์กรเพื่อท าให้พนักงานหรือแรงงานได้รับความพึงพอใจ
สูงขึ้นและความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานก็คือการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนพอใจท าให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้
ท างานดีไปด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละองค์กรต้องศึกษาและหาแนวทางให้สอดคล้องกับความต้องการระหว่างองค์กรและพนักงาน 
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุด การสร้างคุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญมากเพราะส่งผลต่อการท างาน 
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น าไปสู่ประสิทธิภาพของงานซึ่งก็คือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร หากองค์กรทุกองค์กรค านึงถึงการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี
แล้ ว  ย่ อมจะส่ งผลดี ต่ อ เ ศรษฐกิจ โดยรวมของประ เทศอี กด้ วย  (อ้ า งอิ งสืบค้น เมื่ อ  9 เ มษายน 2561จาก 
http://libdoc.dpu.ac.th/research/159565.pdf ) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาว่าบุคลากรภายในกรมเสมียนตรามีการรับรู้เกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานมากน้อยเพียงใด 
สมมติฐานการวิจัย 
 บุคลากรภายในกรมเสมียนตรามีการรับรูเ้กี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานมาก 
การทบทวนวรรณกรรม 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามที่ สันติ (2540: 39-40)ได้กล่าวว่าคณุภาพชีวิตในการ 
ท างานเป็นสิ่งท่ีคนเราจะสามารถท างานได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพิ่มผลผลติ 
ได้ โดยมีความพร้อมทัง้ด้านรา่งกายและจติใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน ส าหรับปัจจัยภายนอกคือ 
สภาพแวดล้อมในการท างานจะเปน็สิ่งที่ท าให้คนเรามีความสุขกับการท างานเกดิความพึงพอใจใน 
การท างาน  
 การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีความรูส้ึกนึกคิด ความพึงพอใจ ความเป็นส่วนตัว มีความต้องการทางสังคม ต้องการ
การยอมรับและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายอยางมีคุณภาพดังนั้นหากองค์การสามารถหาคนดีมี
ความรู้ มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ มีความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์การหรือหน่วยงานให้
นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จะท าให้การบริหารงานในองค์การนั้นเจริญก้าวหน้าและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การต่างๆจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา 2 ประการ คือ ปัจจัยด้าน
ร่างกาย คือ ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และปัจจัยทางด้านจิตใจ คือ เรื่องของความรู้สึกนึกคิดและการมีจิตใจที่พร้อมรับ กับ
การท างานในทุกสถานภาพ ทุกโอกาสและทุกเวลา ซึ่งการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาตนเอง แต่
อีกส่วนหน่ึงเป็นผลการกระท าขององค์การที่จะพัฒนาบุคคล 
ในองค์การในรูปแบบต่างๆ และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ก าลังพลในกรมเสมียนตรา สถานภาพการท างานมดีังนี้ นายทหารช้ันสัญญาบตัร  นายทหารชั้นประทวน 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ านวนประชากรไม่แน่นอน เนื่องจากหนว่ยงานมีการปรับเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ก าลังพลในกรมเสมียนตรา สถานภาพการท างานมีดังนี้  นายทหารชั้นสัญญาบัตร 
นายทหารช้ันประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาจึงสามารถท าการสุ่มกลุม่ตัวอย่างได้เพียง 200 
คน  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

http://libdoc.dpu.ac.th/research/159565.pdf
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ    ก าลังพลในกรมเสมยีน
ตรา  
 การรับรูเ้กี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบปลายปิด   (Close Ended Question) 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้เลือกตอบว่า มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีจ านวน 24 ข้อ 
 ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 น้ี การรบัรู้เกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ว่าอยู่ในระดับใด โดยได้
จัดแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ 
  5    หมายถึง    มากที่สุด 
  4    หมายถึง     มาก 
  3    หมายถึง     ปานกลาง 
  2    หมายถึง     น้อย 
  1    หมายถึง     น้อยท่ีสุด                                     
3. เก็บรวบรวมข้อมลู 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยไดม้าจากแหล่งข้อมูล ดังนี ้
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยไดม้าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือ  
ก าลังพลในกรมเสมยีนตรา สถานภาพการท างานมีดังนี้ นายทหารชัน้สัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
จ านวน 200 คน 
 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับการท าวิจัย วิทยานิพนธ์ 
ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลที่เผยแพรผ่่านทางอินเทอรเ์น็ต 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจยัน าข้อมูลทีไ่ด้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี้ 
 4.1 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็น 
 4.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การรับรู้เกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ความคดิเห็น 
 4.3 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดร้ับของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความคดิเห็น 
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การรับรูเ้กี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คุณภาพชีวิตการท างาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความ
รับผิดชอบ 

3.53 0.85 มาก 

2. ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพ
ในปัจจุบัน 

3.14 1.03 มาก 

3. พอใจกับค่าตอบแทนและสวสัดกิารอื่นๆที่ได้รับ 3.49 0.83 มาก 

4. ได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงานเพื่อปรับขึ้น
เงินเดือนประจ าป ี

3.615 0.87 มาก 

5. สถานท่ีท างานมีความสะอาดเปน็ระเบียบเรียบร้อยมี
อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียง
รบกวนในขณะปฏิบัติงาน 

3.535 0.79 มาก 

6. หน่วยงานมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

3.345 0.92 มาก 

7. ท่านเห็นด้วยกับการที่หน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพ เช่น การเล่นกีฬาและสันทนาการ 

3.425 0.95 มาก 

8. ท่านเห็นด้วยกับการที่หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของ
ก าลังพลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

3.875 0.91 มาก 

9. หน่วยงานส่งเสรมิให้มีการพัฒนาก าลังพลเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน 

3.735 0.89 มาก 

10. ท่านมีโอกาสไปศึกษาดูงานหรอืเข้ารับการอบรมหลักสตูร
ต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

3.15 1.08 มาก 
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11. หน่วยงานมีแหล่งความรู้ข้อมลูข่าวสารที่ท่านสามารถ
ค้นคว้าได้อย่างสะดวก 

3.305 0.98 มาก 

12. เมื่อท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการท างานสามารถขอ
ค าแนะน าปรึกษาได้จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา 

3.845 0.90 มาก 

13. ท่านได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 

3.61 0.97 มาก 

14. ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการท างานเพิม่มากข้ึน 

3.73 0.89 มาก 

15. งานท่ีท่านรับผิดชอบอยู่เป็นงานท่ีมีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถ 

3.765 0.93 มาก 

16. ท่านได้ปฏิบัติงานท่ีมโีอกาสกา้วหน้าในต าแหน่งที่สูงข้ึน 3.39 0.96 มาก 

17. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บงัคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 

4.045 0.80 มาก 

18. ก าลังพลทุกฝ่ายในหน่วยงานมีความสมัพันธ์กันเป็นอย่าง
ดี 

3.945 0.90 มาก 

19. ท่านได้รับการช่วยเหลือจากผูร้่วมงานในการท างานเป็น
อย่างดี 

3.985 0.85 มาก 

20. ก าลังพลทุกระดับของหน่วยงานมีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นในการท างานร่วมกัน 

3.695 0.94 มาก 

21. ท่านพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3.7 0.97 มาก 

22. ท่านมีเวลาพักผ่อนและท ากิจกรรมกับครอบครัว 3.53 0.83 มาก 

23. การท างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต 3.575 0.89 มาก 

24. ท่านมีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้ 3.51 0.91 มาก 
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 พบว่าการรับรูเ้กี่ยวกับคณุภาพชีวติการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.045 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 พิจารณาจากข้อท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยในครั งนี  
 จากผลการศึกษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานของก าลังพลในกรมเสมียนตรา ด้านคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ 
 1.จัดให้มีการเผยแพร่ผลการผลการศึกษาวิจัยเรื่องรี้ทั้งอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพื่อรับทราบผลการศึกษาวิจัย 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของก าลังในกรมเสมียนตรา 
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