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การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงานศาลยุตธิรรมในจงัหวดัภูเก็ต   2) เพื่อศกึษาความต้องการใน
การพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ของบุคลากรส านักงานศาลยุตธิรรมในจงัหวดั
ภเูกต็ 3) เพื่อศกึษาการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ของบุคลากรส านักงานศาล
ยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ ซึง่กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นบุคลากรส านกังานศาลยุตธิรรมในจงัหวดัภูเก็ต
ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 8 , ศาลจงัหวดัภูเก็ต , ศาลแรงงานภาค 8 , ศาลแขวงภูเก็ต 
และศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัภเูกต็ รวมทัง้สิน้ 200 คน       

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี             
จบการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี เป็นประเภทข้าราชการ มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน          
ถงึปจัจุบนั 1 - 5 ปี และรบัราชการในหน่วยงาน ศาลอุทธรณ์ภาค 8 โดยเมื่อจ าแนกตาม เพศ 
และอายุ ที่แตกต่างกัน จะไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน                
ส่วนระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และสถานที่ท างาน           
ทีแ่ตกต่างกนั จะส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 

การพฒันาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรส านักงานศาลยุติธรรมในจงัหวดั
ภูเก็ต ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการในการพฒันาศกัยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมาเป็น ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา
ตามล าดบั 

การพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตัิงาน ของบุคลากรส านักงานศาลยุติธรรมในจงัหวดั
ภูเกต็ กลุ่มตวัอย่างมกีารพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิาน ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิานมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ด้านการติดต่อประสานงาน 
และดา้นทกัษะในการปฏบิตังิาน ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั  การพฒันาศกัยภาพ , บคุลากรส านักงานศาลยติุธรรมในจงัหวดัภเูกต็   
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ปจัจุบนัการพฒันาประเทศภายใต้บรบิทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  

ท าให้องค์กรต่างๆ ต้องหนักลบัมาทบทวนตนเองและให้ความส าคญักบัการพฒันาทรพัยากร
บุคคลเชงิกลยุทธ์ (Strategic HRD) มากยิง่ขึ้น จงึส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมกีาร
ทบทวนหลกัการและแนวทางทีต่้องเน้นใหบุ้คลากรภาครฐัเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การพฒันาส่งเสรมิการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ก าลงัคนภาครฐัมสีมรรถนะสูง       
มคีวามสามารถ ทกัษะ และมสีมรรถนะที่ทนัสมยั ปฏบิตังิานได้อย่างมคีุณภาพ ยดึมัน่ในหลกั
คุณธรรมจรยิธรรม รวมถึงการพฒันาภาวะผู้น าในทุกระดบัให้มขีดีความสามารถสูง มคีวาม
รบัผิดชอบและมีความเป็นมืออาชีพ โดยที่การพัฒนาบุคลากรภาครฐัจะเป็นปจัจัยส าคัญ              
ทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รภาครฐัสามารถขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศได้ 

ส านักงานศาลยุติธรรม จึงก าหนดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานศาลยุตธิรรม ต้องไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและจดัท าแผนพฒันารายบุคคล ( IDP : 
Individual Development Plan) ด้วยวธิกีารอบรมเป็นการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของ
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม ซึ่งมรีะยะเวลาในการอบรมรวมแลว้ไม่น้อย
กว่า 60 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามหลกัสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานให้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามต าแหน่ง และภารกจิหลกัของแต่ละหน่วยงาน 
โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรการอบรมสัมมนาตามประเภท สายงาน ต าแหน่ง ระดับ         
แต่เนื่องจากความแตกต่างในดา้นศกัยภาพความสามารถในการเรยีนรู ้ความถนัด ความช านาญ
ในงานของบุคลากรแต่ละคนที่ไม่เหมอืนกัน ตลอดรวมถึงความหลากหลายของภารกิจงาน          
ในแต่ละหน้าที่ แต่ละต าแหน่งงาน โดยการพฒันารายบุคคลสามารถด าเนินการได้หลายวิธ ี          
แต่ละวธิขี ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และสิง่ทีต่้องการพฒันาโดยเป็นการตกลงกนั
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรทีเ่ป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชารว่มก าหนด 

ดงันัน้จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรเป็นพลงัที่ส าคญัในการขบัเคลื่อน
องค์กร จงึอาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรในองค์กร           
ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
ส านกังานศาลยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็  

 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส านกังานศาลยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ 
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2. เพื่อศกึษาความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ของ
บุคลากรส านกังานศาลยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ 

3. เพื่อศกึษาการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ของบุคลากรส านกังาน
ศาลยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็  
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั จะส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรส านกังานศาลยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ 

2. การพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงานศาลยุตธิรรมในจงัหวดั
ภเูกต็ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา ผูว้จิยัมุ่งศกึษาเฉพาะการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากร ด้านการฝึกอบรม ด้านการศกึษา ด้านการพฒันา รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรส านกังานศาลยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ 

2. ขอบเขตเวลา เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาระหว่างเดอืน สงิหาคม – ธนัวาคม 2564 
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการศึกษาครัง้นี้  คือ ศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 8 , ศาลจงัหวดัภูเก็ต , ศาลแรงงานภาค 8 , ศาลแขวงภูเก็ต 
และศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัภเูกต็       
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ                
ของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดจิทิลั ประจ าปี 2562” ผลการศึกษาพบว่า วธิกีารที่น ามาใช้
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมภายในและการส่งบุคลากรเข้ารบัการ
อบรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยัส าหรบัการปฏิบัติงาน         
ของบุคลากรเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ตื่นตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นการพัฒนา
ศกัยภาพ ปญัหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดจิทิลั 
ประจ าปี 2562 (1) ปญัหาดา้นงบประมาณ (2) ขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัสามารถปรบัตวัให้
เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี(3) ดา้นบุคลากรทีไ่มเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

 วรารัตน์ ชูทอง (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจัจัยต่อการพัฒนาศักยภาพ
ขา้ราชการศาลยุตธิรรมในเขตอ านาจศาลทอ้งทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ผลการวจิยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ เพศชายจะยอมรบัในการพฒันาศักยภาพมากกว่าเพศหญิง โดยเพศและ
สถานที่รบัราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ ส่วน อายุ ระดับการศึกษา 
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ประเภทต าแหน่ง เวลาท างาน สถานภาพ และรายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการ
พฒันาศกัยภาพ โดยการทดสอบสมมตฐิานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิพบว่า ดา้นการศกึษาต่อ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด คอื มคีวามต้องการ
ใหก้ารสนบัสนุนใหไ้ดม้โีอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารเงนิ 

ณัฐกุล ภูกลาง (2561) ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง การพฒันาศกัยภาพการปฏบิตัิงาน 
ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า            
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรหิารงานทัว่ไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
และเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ าแนกตาม เพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 

ธนาภรณ์ บุญทอง (2561) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาศกัยภาพในการท างาน
ของบุคลากร : กรณีศึกษากองสถานที่ยานพาหนะและรกัษาความปลอดภยั ส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตรี ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ            
และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และต าแหน่งหน้าทีง่าน ทีแ่ตกต่างกนั มแีนวทางการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรที่ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญั ดา้นความความรู ้ด้านทกัษะ ด้านทศันคต ิด้าน
บุคลกิลกัษณะประจ าตวับุคคล และดา้นแรงจงูใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และผลการวจิยัพบว่า
การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร มผีลต่อแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสูงขึน้ อย่างมี
นยัส าคญั  

จารุเนตร เกื้อภักดิ ์(2559) ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร         
สายสนับสนุนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ผลการศกึษาพบว่า มวีธิกีารแตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละดา้น ดงันี้ 1) ดา้นการศกึษา ไดแ้ก่สนับสนุนทุนการศกึษา 2) ดา้นการฝึกอบรม 
ไดแ้ก่ส ารวจความตอ้งการและจดัหาหลกัสตูรทีท่นัสมยั 3) ดา้นการพฒันา ไดแ้ก่ จดัท าคู่มอืการ
ปฏบิตังิาน และใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรอืช่วยสอนงาน ด้านสภาพปญัหาการพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุนนัน้พบว่า ดา้นการศกึษามคีวามเหมาะสมน้อย สะท้อนปญัหาการพฒันา
มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นเรือ่งการฝึกอบรม การพฒันา ผลวจิยัพบว่า แนวทางการพฒันาบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดบัที่มาก ด้านการพฒันาอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาด้านฝึกอบรม และด้าน
การศกึษาต่อต ่าสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ลดัดา รกัจรรยาบรรณ (2557) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง “การพฒันาการปฏบิตังิานของ
เจ้าหน้าที่ บรหิารงานทัว่ไปในมหาวทิยาลยับูรพา” ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการพฒันาการ
ปฏบิตัิงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มกีารพฒันาในด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน สูงเป็นล าดบัแรก รองลงมา คอื ด้านทกัษะการปฏบิตังิาน 
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และล าดบัสุดท้ายคอื ด้านรูปแบบ วธิกีาร และกิจกรรมในการพฒันาการปฏบิตัิงาน ส่วนผล
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิบัติงาน พบว่า เพศชาย มีระดับการพัฒนาการ
ปฏบิตังิานมากกว่าเพศหญงิ กลุ่มอายุมากกว่า 45 ปีขึน้ไป มกีารพฒันาการปฏบิตังิานมากกวา
กลุ่มอายุอื่นๆผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท มกีารพฒันาการปฏบิตังิานมากกว่าระดบั
การศกึษาอื่นๆ และผู้ที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มกีารพฒันาการ
ปฏบิตังิานมากกว่ากลุ่มระยะเวลาในการปฏบิตังิานอื่นๆ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรส านักงานศาลยุติธรรมในจงัหวดัภูเก็ต

ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 8 , ศาลจงัหวดัภูเก็ต , ศาลแรงงานภาค 8 , ศาลแขวงภูเก็ต 
และศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัภเูกต็ รวมทัง้สิน้ 200 คน       

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมตรงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด ผูว้จิยัจงึไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และสถานที่ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และผูต้อบสามารถเลอืกค าตอบที่ตรงกบัลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใหเ้ลอืกตอบ 1 
ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในการปฏบิตังิาน ได้แก่ 
ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศกึษา และดา้นการพฒันา ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด และแต่ละด้านมี
ค าถามจ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางในการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิาน ได้แก่ ด้าน
ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการติดต่อ
ประสานงาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นค าถามปลายปิด และแต่ละดา้นมคี าถาม
จ านวน 4 ขอ้ 

 
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ไปปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาและ

น ามาทดสอบความถูกต้องสมบูรณ์ โดยน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
บุคลากรส านักงานศาลยุติธรรมในจงัหวัดภูเก็ต  จ านวน 30 ชุด แล้วท าการทดสอบความ
น่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม ไปทดสอบในโปรแกรมส าเรจ็รปู
ทางสถติเิพื่อหาความน่าเชื่อถอื ทดสอบโดยใชค้่า α และผลการทดสอบไดค้่า α = 0.914 
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ผลการวิจยั 
 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 138 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 69.00 มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี มากทีสุ่ด จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 
จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 เป็นประเภท
ขา้ราชการ มากที่สุด จ านวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 มรีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานถึง
ปจัจุบนั มากที่สุด 1 - 5 ปี  จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 และส่วนใหญ่รบัราชการใน
หน่วยงาน ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานศาลยุติธรรมในจงัหวดัภูเก็ตมคีวามต้องการ
พฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศกึษาและดา้นการพฒันา พบว่า 

ด้านการฝึกอบรม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นในการพฒันาศักยภาพในการ
ปฏบิตังิาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  ̅ = 4.2775) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ กลุ่มตวัอย่างมี
ความตอ้งการในการพฒันาดา้นการฝึกอบรม โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่  คอื (1)  กลุ่มตวัอย่าง
มคีวามต้องการฝึกอบรมกบัผู้เชีย่วชาญ หรอืผู้ที่มปีระสบการณ์เฉพาะด้าน (  ̅ = 4.295)  (2) 
กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการฝึกอบรมหลกัสูตร ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง (  ̅ = 
4.290)  (3) กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการฝึกอบรมหลกัสูตรอื่นๆทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏบิตังิานในต าแหน่ง  (  ̅ = 4.290)  และ (4) กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการฝึกอบรมทกัษะ
ดา้นต่างๆภายในหน่วยงาน (  ̅ = 4.260)   

ด้านการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏบิตังิานดา้นการศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  ̅ = 4.3875) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ (1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการน ามาปรบัวุฒิ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความกา้วหน้าและความส าเรจ็ในสายงาน (  ̅ = 4.435)  (2) กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการศกึษา
ต่อเพื่อพฒันาศกัยภาพตนเอง และมคีวามตอ้งการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนั
ทัง้ 2 ข้อ (  ̅ = 4.385) และ (3)  กลุ่มตัวอย่างมคีวามต้องการน าความรู้มาปรบัใช้ในการ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

ด้านการพฒันา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏบิตังิานดา้นการพฒันา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  ̅ = 4.2288) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการพฒันาศักยภาพในการปฏิบตัิงานด้านการพัฒนา โดย
เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ย คอื (1)  กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการให้มกีารสอนงาน ให้ค าปรกึษา 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในระบบการท างานรปูแบบต่างๆ (  ̅ = 4.290)  (2) กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
ตอ้งการใหม้กีารจดัศกึษาดงูาน/ สมัมนานอกสถานทีเ่พื่อเพิม่พูนความรู้ (  ̅ = 4.265)  (3) กลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามต้องการให้มกีารจดัประชุมเชงิวชิาการในหวัขอ้ที่เกี่ยวกบัสายงานที่ปฏบิตัอิยู่      
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(  ̅ = 4.205) และ (4) กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการให้มกีารสบัเปลี่ยน หมุนเวยีนหน้าที่การ
ท างาน เพื่อใหเ้รยีนรูก้ารท างานดา้นอื่นๆ (  ̅ = 4.155)     

แนวทางในการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงานศาลยุตธิรรมใน
จงัหวดัภูเก็ต คอื ด้านทกัษะในการปฏบิตัิงาน  ด้านคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัิงาน 
ดา้นการตดิต่อประสานงาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน พบว่า 

ด้านทกัษะในการปฏิบติังาน  กลุ่มตวัอย่างมกีารพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตัิงาน
ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.1675) โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย อันดบัแรก คือ มกีารพฒันาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบังานที่ดูแลรบัผิดชอบ และ
รองลงมา คอื ได้รบัการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง       
มคีวามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
ปฏบิตังิาน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างมกีารพฒันาสมรรถนะ
ในการปฏบิตังิานด้านคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัิงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด        
(  ̅ = 4.9838) โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ย อนัดบัแรกซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากนัทัง้ 3 ขอ้ คอื มกีาร
ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ปฏบิตัิหน้าที่โดยยดึหลกัของความถูกต้อง และปฏบิตัิ
หน้าที่โดยมีความมุ่งมัน่ และรองลงมา คือ มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตส านึกที่ดีต่องานที่
รบัผดิชอบ       

ด้านการติดต่อประสานงาน กลุ่มตวัอยา่งมกีารพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้น
การติดต่อประสานงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.5125) โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลีย่ อนัดบัแรกซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนัทัง้ 2 ขอ้ คอื มกีารจดัระบบวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหก้าร
ตดิต่อประสานงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และได้รบัทราบขอ้มลูข่าวสารความเคลื่อนไหว
ต่างๆในหน่วยงานอยูเ่สมอ รองลงมาคอื เมือ่เกดิปญัหาในการปฏบิตังิานมกีารแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กบัเพื่อนร่วมงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข และไดร้บัความร่วมมอืในการตดิต่อประสานงาน
จากหน่วยงานต่างๆ  

ด้านแรงจงูใจในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างมกีารพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิาน
แรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  ̅ = 4.5613) โดยเรยีงล าดบัตาม
ค่าเฉลีย่ อนัดบัแรก คอื หน่วยงานของกลุ่มตวัอยา่งมกีารจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม และรองลงมา
คอื หน่วยงานของกลุ่มตวัอย่างมกีารก าหนดเกณฑก์ารเลื่อนต าแหน่งที่ชดัเจน หน่วยงานของ
กลุ่มตวัอย่างมกีารแบ่งหน้าทีง่าน ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน อย่างมคีวามเสมอภาคกนั 
และหน่วยงานของกลุ่มตวัอยา่งมกีารยกยอ่งชมเชยแก่บุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ี       
 

จากการทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้  
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สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จะส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรส านกังานศาลยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ 

ผลการวเิคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประเภท
ของบุคลากร ระยะเวลาในการปฏบิตังิานถงึปจัจุบนั และสถานทีท่ างาน กบัแนวทางการพฒันา
สมรรถนะในการปฏบิตังิาน ประกอบไปด้วย ด้านทกัษะในการปฏบิตัิงาน  ด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน ดา้นการตดิต่อประสานงาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญั 0.05 สรปุไดด้งันี้ 

เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิาน ในด้าน
ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการติดต่อ
ประสานงาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั 0.05  

อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพ ในด้านการศกึษาต่อ ด้าน
การฝึกอบรม และดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั 0.05   

ระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะใน
การปฏบิตัิงาน ในด้านทกัษะในการปฏบิตัิงาน ด้านคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัิงาน 
ด้านการตดิต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั 
0.05   

ประเภทของบุคลากร พบว่า ประเภทของบุคลากรที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการพฒันา
สมรรถนะในการปฏบิตังิาน ในด้านทกัษะในการปฏบิตังิาน ด้านคุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการตดิต่อประสานงาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญั 0.05 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ในด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน ด้านการติดต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั 0.05    

สถานท่ีรบัราชการ พบว่า สถานที่ร ับราชการที่แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏบิตังิาน ในด้านทกัษะในการปฏบิตังิาน ด้านคุณธรรม แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศาล
ยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน ประกอบไปดว้ย ด้าน
การฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพฒันา กับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิาน ประกอบไปด้วย ด้านทกัษะในการปฏบิตัิงาน  ด้านคุณธรรมและจรยิธรรมในการ
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ปฏบิตัิงาน ด้านการตดิต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญั 0.05 สรปุไดด้งันี้ 

 
ด้านการฝึกอบรม พบว่า แนวทางการพฒันาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

ฝึกอบรม ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ในส่วนของปจัจัย           
ดา้นทกัษะในการปฏบิตังิาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

ด้านการศึกษา พบว่า แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัิงานด้านการศกึษา 
ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานที่แตกต่างกนั ในส่วนของปจัจยั ด้านทกัษะใน
การปฏบิตังิาน  ด้านการตดิต่อประสานงาน และดา้นแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิาน 

ด้านการพฒันา พบว่า แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานดา้นการพฒันา 
ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ในส่วนของปจัจยั ดา้นทกัษะใน
การปฏบิตังิาน  ดา้นการตดิต่อประสานงาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา เรื่อง การพฒันาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรส านักงาน           
ศาลยุตธิรรมในจงัหวดัภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถน าผลการวจิยัไปใช้ในการก าหนด
และวางแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานมปีระสทิธิภาพ ซึ่งหากมกีาร
มุ่งเน้น ส่งเสรมิ และสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพในด้านต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของ
บุคลากร กจ็ะส่งผลให้บุคลากรเป็นพลงัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์รเพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็
แก่องคก์ร และเป็นการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ อกีดว้ย 

1. การพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัิงาน ด้านการฝึกอบรม หน่วยงานส านักงานศาล
ยตุธิรรมในจงัหวดัภเูกต็ ควรมกีารจดัฝึกอบรมหลกัสูตรซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์
เฉพาะด้านมาเป็นผู้ให้ความรู ้และมกีารจดัฝึกอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานใน
ต าแหน่ง รวมถงึทกัษะในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ เพื่อเป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตังิาน
และสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้ 

2. การพฒันาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านการศึกษา หน่วยงานส านักงานศาล
ยุติธรรมในจงัหวัดภูเก็ต ควรมีการก าหนดแนวทางในการศึกษาต่อให้แก่บุคลากร เพื่อให้
บุคลากรมคีวามรูแ้ละเป็นการพฒันาศกัยภาพใหเ้พิม่มากขึน้  

3. การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านการพฒันา หน่วยงานส านักงานศาล
ยุตธิรรมในจงัหวดัภูเก็ต ควรมกีารสอนงาน ให้ค าปรกึษา เพื่อให้เกดิความเขา้ใจในระบบการ
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ท างานรูปแบบต่างๆ มกีารสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนการท างาน จดัประชุมเชงิวชิาการและมกีารจดั
สมัมนานอกสถานที ่เพื่อเป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน 

จากการศกึษาการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิาน หน่วยงานส านักงานศาลยุตธิรรม
ในจงัหวดัภเูกต็ ควรมกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นทกัษะใน
เรือ่งของกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตังิาน เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นการเพิม่สมรรถนะในการปฏบิตังิานใหม้ากขึน้  
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