การพัฒนาศักยภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ของบุคลากรสานักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต
กัลยาณ์ โพธิ์ กิ่ง
Kanlaya Phoking
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาความต้องการใน
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัด
ภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของบุคลากรสานักงานศาล
ยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 8 , ศาลจังหวัดภูเก็ต , ศาลแรงงานภาค 8 , ศาลแขวงภูเก็ต
และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รวมทัง้ สิน้ 200 คน
ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง มีอ ายุ ระหว่า ง 31 - 40 ปี
จบการศึก ษาอยู่ใ นระดับปริญ ญาตรี เป็ น ประเภทข้าราชการ มีร ะยะเวลาในการปฏิบ ัติงาน
ถึงปจั จุบนั 1 - 5 ปี และรับราชการในหน่ วยงาน ศาลอุทธรณ์ภาค 8 โดยเมื่อจาแนกตาม เพศ
และอายุ ที่แ ตกต่ า งกัน จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบ ัติง านที่แตกต่ า งกัน
ส่ว นระดับการศึกษา ประเภทของบุค ลากร ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานที่ทางาน
ทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรสานักงานศาลยุติธ รรมในจังหวัด
ภูเก็ต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบ ัติง านด้า นการศึก ษามากที่สุ ด รองลงมาเป็ น ด้า นการฝึ ก อบรม และด้า นการพัฒ นา
ตามลาดับ
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรสานักงานศาลยุติธรรมในจังหวัด
ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั งิ านมากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านการติดต่อประสานงาน
และด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน ตามลาดับ
คาสาคัญ

การพัฒนาศักยภาพ , บุคลากรสานักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปจั จุบนั การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ทาให้องค์กรต่างๆ ต้องหันกลับมาทบทวนตนเองและให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRD) มากยิง่ ขึ้น จึงส่งผลให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการ
ทบทวนหลักการและแนวทางทีต่ ้องเน้นให้บุคลากรภาครัฐเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างต่อ เนื่อง มุ่งเน้ นให้กาลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง
มีความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะที่ทนั สมัย ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีคุณภาพ ยึดมันในหลั
่
ก
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มขี ดี ความสามารถสูง มีความ
รับ ผิด ชอบและมีค วามเป็ น มือ อาชีพ โดยที่ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรภาครัฐ จะเป็ น ป จั จัย ส าคัญ
ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้
ส านัก งานศาลยุติธ รรม จึงก าหนดให้ข้าราชการศาลยุติธ รรมและบุ ค ลากรในสังกัด
สานักงานศาลยุตธิ รรม ต้องได้รบั การพัฒนาศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP :
Individual Development Plan) ด้วยวิธกี ารอบรมเป็ นการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมรวมแล้วไม่น้อย
กว่ า 60 ชัวโมงต่
่
อ คนต่ อ ปี ซึ่ง มุ่งเน้ น การพัฒนาบุ ค ลากรให้ต รงตามหลัก สมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านให้ได้อย่างถู กต้องและเหมาะสมตามตาแหน่ ง และภารกิจหลักของแต่ละหน่ วยงาน
โดยให้ค วามส าคัญ กับ หลัก สู ต รการอบรมสัม มนาตามประเภท สายงาน ต าแหน่ ง ระดับ
แต่เนื่องจากความแตกต่างในด้านศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ความถนัด ความชานาญ
ในงานของบุค ลากรแต่ ล ะคนที่ไ ม่เ หมือ นกัน ตลอดรวมถึงความหลากหลายของภารกิจงาน
ในแต่ล ะหน้ าที่ แต่ ละตาแหน่ งงาน โดยการพัฒนารายบุค คลสามารถดาเนินการได้หลายวิธ ี
แต่ละวิธขี น้ึ อยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และสิง่ ทีต่ ้องการพัฒนาโดยเป็ นการตกลงกัน
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากรทีเ่ ป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่วมกาหนด
ดังนัน้ จากที่กล่ าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรเป็ นพลังที่สาคัญ ในการขับเคลื่อ น
องค์ก ร จึงอาจกล่ าวได้ว่าความสาเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุค ลากรในองค์กร
ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากร
สานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต

3
2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของ
บุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของบุคลากรสานักงาน
ศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต
2. การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัด
ภูเก็ตทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร ด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา รวมทัง้ ปญั หาและอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต
2. ขอบเขตเวลา เวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2564
3. ขอบเขตด้ า นพื้น ที่ พื้น ที่ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ คือ ศาลยุ ติธ รรมในจัง หวัด ภู เ ก็ ต
ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 8 , ศาลจังหวัดภูเก็ต , ศาลแรงงานภาค 8 , ศาลแขวงภูเก็ต
และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่อ ง “การพัฒ นาศั ก ยภาพ
ของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจทิ ลั ประจาปี 2562” ผลการศึกษาพบว่า วิธกี ารที่นามาใช้
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กอบรมภายในและการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมกับหน่ ว ยงานภายนอก และการน าระบบเทคโนโลยีท่ที ัน สมัยส าหรับการปฏิบ ัติง าน
ของบุ ค ลากรเพื่อ เป็ น การส่ ง เสริมให้บุ ค ลากรได้ต่ืน ตัว และเรีย นรู้ส ิ่ง ใหม่ๆ เป็ น การพัฒ นา
ศักยภาพ ปญั หาและอุปสรรคทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจทิ ลั
ประจาปี 2562 (1) ปญั หาด้านงบประมาณ (2) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้
เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี (3) ด้านบุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
วรารัต น์ ชู ท อง (2562) ได้ ท าการศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง ป จั จัย ต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพ
ข้าราชการศาลยุตธิ รรมในเขตอานาจศาลท้องทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เพศชายจะยอมรับในการพัฒนาศักยภาพมากกว่าเพศหญิง โดยเพศและ
สถานที่ร บั ราชการที่แ ตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ การพัฒนาศัก ยภาพ ส่ ว น อายุ ระดับการศึก ษา

4
ประเภทตาแหน่ ง เวลาทางาน สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพ โดยการทดสอบสมมติฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ด้านการศึกษาต่อ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ด้านการฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ มีความต้องการ
ให้การสนับสนุนให้ได้มโี อกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารเงิน
ณัฐกุล ภูกลาง (2561) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารงานทัว่ ไปในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ผลการวิจ ัย พบว่ า
การพัฒนาศัก ยภาพการปฏิบ ัติง านของเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารงานทัว่ ไปในมหาวิทย าลัยราชภัฏ
มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
และเปรีย บเทีย บการพัฒ นาศัก ยภาพการปฏิบ ัติง านของเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารงานทัว่ ไปใน
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม จ าแนกตาม เพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิง าน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ธนาภรณ์ บุญทอง (2561) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการทางาน
ของบุคลากร : กรณีศึกษากองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย สานักเลขาธิการ
นายกรัฐ มนตรี ผลการวิจ ยั พบว่ า ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ
และรัก ษาความปลอดภัย ส านั ก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี ที่ม ีเ พศ อายุ ระดับ การศึก ษา
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และตาแหน่ งหน้าทีง่ าน ทีแ่ ตกต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มนี ัยสาคัญ ด้านความความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้าน
บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล และด้านแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจยั พบว่า
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ
จารุ เ นตร เกื้อ ภัก ดิ ์ (2559) ได้ท าการศึก ษาแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร
สายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการศึกษาพบว่า มีวธิ กี ารแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการศึกษา ได้แก่สนับสนุ นทุนการศึกษา 2) ด้านการฝึกอบรม
ได้แก่สารวจความต้องการและจัดหาหลักสูตรทีท่ นั สมัย 3) ด้านการพัฒนา ได้แก่ จัดทาคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ าน และใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยสอนงาน ด้านสภาพปญั หาการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุ นนัน้ พบว่า ด้านการศึกษามีความเหมาะสมน้อย สะท้อนปญั หาการพัฒนา
มากทีส่ ุด รองลงมาเป็นเรือ่ งการฝึกอบรม การพัฒนา ผลวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดับที่มาก ด้านการพัฒนาอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาด้านฝึ กอบรม และด้าน
การศึกษาต่อต่าสุดอยูใ่ นระดับปานกลาง
ลัดดา รักจรรยาบรรณ (2557) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง “การพัฒนาการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้ าที่ บริหารงานทัวไปในมหาวิ
่
ทยาลัยบูรพา” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการพัฒนาในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน สูงเป็ นลาดับแรก รองลงมา คือ ด้านทักษะการปฏิบตั งิ าน
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และลาดับสุดท้ายคือ ด้านรูปแบบ วิธกี าร และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ส่วนผล
การศึก ษาเปรีย บเทีย บการพัฒ นาการปฏิบ ัติง าน พบว่ า เพศชาย มีร ะดับ การพัฒ นาการ
ปฏิบตั งิ านมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุมากกว่า 45 ปีขน้ึ ไป มีการพัฒนาการปฏิบตั งิ านมากกวา
กลุ่มอายุอ่นื ๆผู้ท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีการพัฒนาการปฏิบตั งิ านมากกว่ าระดับ
การศึกษาอื่นๆ และผู้ท่มี รี ะยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 20 ปี ข้นึ ไป มีการพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านมากกว่ากลุ่มระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านอื่นๆ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
กลุ่ มตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการศึกษา คือ บุค ลากรสานักงานศาลยุติธ รรมในจังหวัดภูเ ก็ ต
ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 8 , ศาลจังหวัดภูเก็ต , ศาลแรงงานภาค 8 , ศาลแขวงภูเก็ต
และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รวมทัง้ สิน้ 200 คน
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ตัว อย่าง โดยใช้แ บบสอบถามที่ม ีล กั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดและเพื่อ ให้ได้ข้อ มูล ที่
ครอบคลุมตรงกับความเป็นจริงมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และสถานที่ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
และผูต้ อบสามารถเลือกคาตอบที่ตรงกับลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยให้เลือกตอบ 1
คาตอบ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
ด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา ซึ่งเป็ นคาถามปลายปิ ด และแต่ละด้านมี
คาถามจานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ด้าน
ทัก ษะในการปฏิบ ัติ ง าน ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการปฏิบ ัติง าน ด้ า นการติด ต่ อ
ประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นคาถามปลายปิด และแต่ละด้านมีคาถาม
จานวน 4 ข้อ
โดยนาแบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ปี รึกษาและ
นามาทดสอบความถูกต้องสมบูรณ์ โดยนาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
บุค ลากรส านัก งานศาลยุติธ รรมในจัง หวัด ภูเ ก็ต จ านวน 30 ชุ ด แล้ว ท าการทดสอบความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนาแบบสอบถาม ไปทดสอบในโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิตเิ พื่อหาความน่าเชื่อถือ ทดสอบโดยใช้ค่า α และผลการทดสอบได้ค่า α = 0.914
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ผลการวิ จยั
ผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง จานวน 138 คน
คิดเป็ นร้อยละ 69.00 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มากทีส่ ุด จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50
จบการศึก ษาอยู่ใ นระดับ ปริญ ญาตรี จ านวน 146 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 73.00 เป็ น ประเภท
ข้าราชการ มากที่สุด จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.00 มีระยะเวลาในการปฏิบ ตั ิงานถึง
ปจั จุบนั มากที่สุด 1 - 5 ปี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.50 และส่วนใหญ่รบั ราชการใน
หน่วยงาน ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50
ผลการศึก ษาพบว่า บุคลากรสานักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเ ก็ต มีค วามต้องการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนา พบว่า
ด้ านการฝึ กอบรม พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมีค วามคิดเห็นในการพัฒ นาศักยภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.2775) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการในการพัฒนาด้านการฝึกอบรม โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ คือ (1) กลุ่มตัวอย่าง
มีความต้องการฝึ กอบรมกับผู้เชีย่ วชาญ หรือผู้ท่มี ปี ระสบการณ์เฉพาะด้าน ( ̅ = 4.295) (2)
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการฝึกอบรมหลักสูตร ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ ง ( ̅ =
4.290) (3) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการฝึ กอบรมหลักสูตรอื่นๆทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง ( ̅ = 4.290) และ (4) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการฝึกอบรมทักษะ
ด้านต่างๆภายในหน่วยงาน ( ̅ = 4.260)
ด้ า นการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมีค วามคิด เห็น ในการพัฒ นาศัก ยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านด้านการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.3875) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
กลุ่ ม ตัว อย่า งมีค วามต้อ งการในการพัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบ ัติง านด้า นการศึก ษา โดย
เรีย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ย คือ (1) กลุ่ ม ตัว อย่า งมีค วามต้อ งการน ามาปรับ วุ ฒ ิ เพื่อ ช่ ว ยเพิ่ม
ความก้าวหน้าและความสาเร็จในสายงาน ( ̅ = 4.435) (2) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการศึกษา
ต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีความต้องการเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน
ทัง้ 2 ข้อ ( ̅ = 4.385) และ (3) กลุ่ ม ตัว อย่า งมีค วามต้อ งการนาความรู้ม าปรับ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้ า นการพัฒ นา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามคิด เห็น ในการพัฒ นาศัก ยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.2288) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
กลุ่ มตัว อย่า งมีค วามต้อ งการในการพัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบตั ิง านด้านการพัฒนา โดย
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ (1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มกี ารสอนงาน ให้คาปรึกษา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการทางานรูปแบบต่างๆ ( ̅ = 4.290) (2) กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการให้มกี ารจัดศึกษาดูงาน/ สัมมนานอกสถานทีเ่ พื่อเพิม่ พูนความรู้ ( ̅ = 4.265) (3) กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการให้มกี ารจัดประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบตั อิ ยู่
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( ̅ = 4.205) และ (4) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มกี ารสับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้ าที่การ
ทางาน เพื่อให้เรียนรูก้ ารทางานด้านอื่นๆ ( ̅ = 4.155)
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมใน
จังหวัดภูเก็ต คือ ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการติดต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน พบว่า
ด้ านทักษะในการปฏิ บตั ิ งาน กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ด้า นทัก ษะในการปฏิบ ัติง าน ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ( ̅ = 4.1675) โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย อันดับแรก คือ มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ดูแลรับผิดชอบ และ
รองลงมา คือ ได้รบั การฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
มีความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการ
ปฏิบตั งิ าน
ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิ งาน กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( ̅ = 4.9838) โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย อันดับแรกซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทัง้ 3 ข้อ คือ มีการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดหลักของความถูกต้อ ง และปฏิบตั ิ
หน้ า ที่โ ดยมีค วามมุ่ง มัน่ และรองลงมา คือ มีก ารปฏิบ ัติห น้ า ที่โ ดยมีจ ิต ส านึ ก ที่ดีต่ อ งานที่
รับผิดชอบ
ด้านการติ ดต่อประสานงาน กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านด้าน
การติด ต่ อ ประสานงาน ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ( ̅ = 4.5125) โดยเรีย งล าดับ ตาม
ค่าเฉลีย่ อันดับแรกซึง่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากันทัง้ 2 ข้อ คือ มีการจัดระบบวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อให้การ
ติดต่อประสานงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ต่างๆในหน่วยงานอยูเ่ สมอ รองลงมาคือ เมือ่ เกิดปญั หาในการปฏิบตั งิ านมีการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข และได้รบั ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน
จากหน่วยงานต่างๆ
ด้านแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.5613) โดยเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลีย่ อันดับแรก คือ หน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างมีการจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม และรองลงมา
คือ หน่ วยงานของกลุ่มตัวอย่างมีการกาหนดเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ งที่ชดั เจน หน่ วยงานของ
กลุ่มตัวอย่างมีการแบ่งหน้าทีง่ าน ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน อย่างมีความเสมอภาคกัน
และหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างมีการยกย่องชมเชยแก่บุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี้
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สมมติ ฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
ของบุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านถึงปจั จุบนั และสถานทีท่ างาน กับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ประกอบไปด้วย ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน ด้านการติดต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปได้ดงั นี้
เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ในด้าน
ทัก ษะในการปฏิบ ัติ ง าน ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการปฏิบ ัติง าน ด้ า นการติด ต่ อ
ประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ 0.05
อายุ พบว่า อายุท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ ในด้านการศึกษาต่อ ด้าน
การฝึกอบรม และด้านการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ 0.05
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงาน ในด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการติดต่ อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
0.05
ประเภทของบุคลากร พบว่า ประเภทของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ในด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน ด้านการติดต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ 0.05
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อ
การพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิบ ัติง าน ในด้า นทัก ษะในการปฏิบ ัติง าน ด้า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน ด้านการติดต่ อ ประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ 0.05
สถานที่ ร บั ราชการ พบว่ า สถานที่ร ับ ราชการที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นา
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ในด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน ด้านคุณธรรม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 การพัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรส านักงานศาล
ยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ตทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่าง
กัน
ผลการวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน ประกอบไปด้วย ด้าน
การฝึ ก อบรม ด้า นการศึก ษา และด้า นการพัฒ นา กับ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน ประกอบไปด้วย ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
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ปฏิบตั ิงาน ด้านการติดต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญ 0.05 สรุปได้ดงั นี้
ด้ า นการฝึ กอบรม พบว่ า แนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบ ัติง านด้า นการ
ฝึ ก อบรม ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิบ ัติง านที่แ ตกต่ า งกัน ในส่ ว นของป จั จัย
ด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ด้านการศึ กษา พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านที่แตกต่ างกัน ในส่วนของปจั จัย ด้านทักษะใน
การปฏิบตั งิ าน ด้านการติดต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
ด้านการพัฒนา พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนา
ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน ในส่วนของปจั จัย ด้านทักษะใน
การปฏิบตั งิ าน ด้านการติดต่อประสานงาน และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นไปตาม
สมมติฐาน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษา เรื่อ ง การพัฒ นาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของบุ ค ลากรส านักงาน
ศาลยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการกาหนด
และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการ
มุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้ ตรงตามความต้องการของ
บุคลากร ก็จะส่งผลให้บุคลากรเป็ นพลังทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
แก่องค์กร และเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ อีกด้วย
1. การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านการฝึ กอบรม หน่ วยงานสานักงานศาล
ยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต ควรมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญ หรือผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
เฉพาะด้านมาเป็ นผู้ให้ความรู้ และมีการจัดฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่ง รวมถึงทักษะในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
และสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
2. การพัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านการศึกษา หน่ ว ยงานสานัก งานศาล
ยุติธ รรมในจัง หวัดภูเ ก็ต ควรมีการก าหนดแนวทางในการศึก ษาต่ อ ให้แก่ บุค ลากร เพื่อ ให้
บุคลากรมีความรูแ้ ละเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เพิม่ มากขึน้
3. การพัฒนาศัก ยภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านการพัฒนา หน่ ว ยงานสานักงานศาล
ยุตธิ รรมในจังหวัดภูเก็ต ควรมีการสอนงาน ให้คาปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการ
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ทางานรูปแบบต่างๆ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทางาน จัดประชุมเชิงวิชาการและมีการจัด
สัมมนานอกสถานที่ เพื่อเป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
จากการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน หน่ วยงานสานักงานศาลยุตธิ รรม
ในจังหวัดภูเก็ต ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒ
ั นาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านด้านทักษะใน
เรือ่ งของกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิม่ สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านให้มากขึน้
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