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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครอง
ในองค์คณะศาลปกครองกลาง ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง ใช้วิธีวิจัยเอกสาร 
และวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน 
ผลการวิจัยพบว่า รปูแบบและวธิีการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมีหลายวธิี ดังนี ้การฝึกอบรมสัมมนา 
การสอนงาน การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน การเสวนากลุ่มย่อย การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน  
แนวค าพิพากษา การแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ากเพ่ือนร่วมงาน การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน ๆ 
รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค ที่พบคือ ปัญหาด้านการเรียบเรียง
และสรุปถ้อยค าส านวน การปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงในคดี และการพิสูจน์อักษร ปัญหาด้านเวลา 
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จัดในเวลาราชการ ปัญหาข้อจ ากัดของภาระงานประจ าที่มีมาก  
ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานต้องมีการวางแผน 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และพนักงาน
คดีปกครองต้องพัฒนาตนเองเป็นหลัก โดยเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรด้านต่าง ๆ รวมทั้งต้องศึกษาหาข้อมูล
โดยวิธีอ่ืน  ๆเพ่ิมเติม ข้อเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้ ควรมีการจัดเสวนากลุ่มย่อยในองค์คณะ และควรมีการ
ตั้งศูนย์หรือตั้งกลุ่มจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา หรือให้ความรู้แก่พนักงานคดีปกครอง  

ค าส าคัญ :  การพัฒนาสมรรถนะ พนักงานคดีปกครอง องค์คณะศาลปกครองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  
บทความน้ีเรยีบเรยีงจากการค้นควา้อิสระเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร: กรณีศึกษา พนักงานคดปีกครองในองค์คณะ 

ศาลปกครองกลาง 
  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



 

2 
 

บทน า 

 โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคกระแสโลกาภวิัตน์ (Globalization) มีการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วที่มีอิทธิพลทั้งทางบวก และทางลบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเมือง 
โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในหน่วยงานต่าง  ๆได้มีการเตรียมการปรับตัวด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่าง  ๆมาใช้ในการท างานเพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
นอกจากนี้แล้วยังต้องให้ความส าคัญกับคน หรือทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือกันว่า มนุษย์  
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุดในองค์การ เป็นกลไกหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ 
ให้เกิดการพัฒนา และสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ตามที่องค์การมุ่งหมาย องค์การจึงต้อง มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ควบคู่กันไป ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2548, 
หน้า 174-175) ได้อธิบายว่า การพัฒนาบุคลากรคือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ในระยะเวลาที่ก าหนด 
จะช่วยพัฒนาสมรรถนะส าคัญ (key competencies) ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นผลดีต่อตัวบุคลากร และองค์การ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2549, หน้า 34 – 35) ได้อธิบายว่า การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อภารกิจขององค์การ โดยหลักการส าคัญที่ใช้ในการบริหารราชการยุคใหม่ 
นอกเหนือจากการเน้นความต้องการของประชาชน เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังต้องเน้น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การประเมินสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารบนหลักคุณธรรม 
และให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพ และความสมดุลของชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว  

 ศาลปกครอง เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ตามมาตรา 276 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
โดยศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการ ท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดี ที่เรียกว่า 
คดีปกครอง มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทท่ีเกิดระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง เพ่ือปกป้องคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเพ่ือสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น 
คือ ศาลปกครองสูงสดุ และศาลปกครองชั้นต้น ในสว่นของศาลปกครองชั้นต้น แบ่งเป็น ศาลปกครองกลาง 
และศาลปกครองในภูมิภาค มี 14 แห่ง โดยศาลปกครองกลาง มีส านักงานศาลปกครองกลาง ท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานธุรการของศาลปกครองกลาง และได้ก าหนดให้มีพนักงานคดีปกครอง 
ท าหน้าทีส่นับสนุนงานตุลาการเจ้าของส านวนในการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ 
เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 79 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

  ส านักงานศาลปกครอง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (2562) ได้จัดท าแผนแม่บทศาลปกครอง 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับแรกของศาลปกครอง ซึ่งจะใช้เป็น
กรอบทิศทางในการด าเนินงานของศาลปกครอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรม 
ทางปกครองด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร โดยมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็น
กลไกส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม และส านักงานศาลปกครอง,  
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ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2561) ได้ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรส านักงานศาลปกครอง  
เพ่ือเสริมสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยได้ก าหนดสมรรถนะหลัก ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
3. จิตส านึกบริการ 4. การท างานเป็นทีม 5. การยึดมั่นในความถูกต้อง 6. การมองภาพองค์รวม  

  จากสถิติคดีปกครองของศาลปกครองกลาง นับแต่เปิดท าการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
คดีรับเข้าทั้งหมด จ านวน 51,059 คดี คดีแล้วเสร็จ จ านวน 45,933 คดี คิดเป็นร้อยละ 89.96 และ 
คดีค้าง จ านวน 5,126 คดี คิดเป็นร้อยละ 10.04 ส านักงานศาลปกครอง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (2562) 
ซึ่งเป็นอัตราคดีค้างการพิจารณาท่ีสูง และเป็นผลให้การพิจารณาคดีปกครองเกิดความล่าช้า ผู้ฟ้องคดี
ได้รับการเยียวยาโดยใช้ระยะเวลานาน ซึ่งขัดกับหลักการอ านวยความยุติธรรมตามหลักท่ีว่า การล่าช้า 
คือ การไม่ยุติธรรม  จากปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะพนักงานคดีปกครองในองค์คณะ 
ศาลปกครองกลางให้มีศักยภาพสูงขึ้น และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็น
สายงานหลัก ที่มีความส าคัญในการช่วยสนับสนุนงานด้านการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ขององค์คณะตุลาการ ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพิจารณาคดี และการน าไปสู่การเยียวยาได้ทันต่อ
ความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ฟ้องคดี  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร : กรณศีึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
เพ่ือที่จะน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : 
กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะ 
ศาลปกครองกลาง  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครอง
ในองค์คณะศาลปกครองกลาง  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษา 
พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธ ี
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่งของทางราชการ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
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 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview)  

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ตุลาการ 
ศาลปกครองกลาง และบุคลากรในองค์คณะศาลปกครองกลาง  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดคุณสมบัติคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก ่
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ตุลาการศาลปกครองกลาง และพนักงานคดีปกครอง  
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ ในองค์คณะ 
ศาลปกครองกลาง จ านวน 12 คน  

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)  

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสามเส้า (Triangulation) คือ การแสวงหา
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน (สุภางค์  จันทวานิช, 2561, หน้า 129-130) โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล ที่ต่างกัน ได้ข้อมูลที่ตรงกัน 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ เป็นการตรวจสอบ
จากการใช้ข้อมูลจากผู้วิจัยหลายคน ที่ศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันมาตรวจสอบว่า ได้ข้อมูลผลการวิจัย 
ที่ตรงกันหรือไม่ 
 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ เป็นการตรวจสอบว่า  
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  
 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกัน  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการเก็บรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือ
อ้างอิง งานวิจัย เป็นต้น 
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 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย 
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย 
มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร: กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง  
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร: กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะ
ศาลปกครองกลาง โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ถือเป็นนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในทุกองค์การ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างก็ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพราะบุคลากร ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าพาองค์การไปสู่
เป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทรัพยากรมนุษย์ เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มีคุณค่า 
มากที่สุดขององค์การ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันขององค์การ 
องค์การต่าง ๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และบริหารจัดการองค์การ  

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารและ 
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ความสนใจและนิยมมากท่ีสุด ในปัจจุบัน งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นับว่าเป็นงานที่ส าคัญยิ่ง ในก้าวต่อไปในอนาคตขององค์การต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยงานด้านการพัฒนา
ทั้งสิ้น องค์การในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ได้มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากเพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลนั้น ๆ สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น และ
ท าให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์การนั้น สามารถพัฒนา
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ได้หลากหลายวิธีการ หลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ การทดลองปฏิบัติงาน การสอนงาน  
การฝึกอบรม การสัมมนา การบรรยาย การประชุมอภิปราย การสาธิต การศึกษาจากตัวอย่าง  
การเสวนากลุ่มย่อย การหมุนเวียนงาน การมอบหมายพิเศษ การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้น เป็นต้น  

  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ในการ
ฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถือได้ว่า เป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ให้มีความรู้สึกในด้านที่ดี เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ในการท างาน ท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ ท าให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการท างาน
เป็นทีม การสร้างบรรยากาศในการท างาน ให้โอกาสบุคลากรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความมั่นใจในตนเอง มีความเชื่อม่ันต่อความก้าวหน้าในงานอาชีพ  
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น องค์การจึงต้องให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของบุคลากร และ 
ต่อองค์การในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่องค์การได้ก าหนดไว้  

 

 ผลการวิจัยสนาม สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้  
  1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของพนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง 
ตามรูปแบบและวิธีการของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 2) มีดังนี้ 

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีการปลูกฝังและแนะน าให้พนักงานคดีปกครองมีข้อความคิดเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมในทางปกครองเป็นรากฐานในการท างาน หรือที่เรียกว่า ต้องให้พนักงานคดีปกครอง 
มีปรัชญาในการท างานบนพ้ืนฐานของนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน ที่ต้องช่วยเหลือตุลาการศาลปกครอง
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างดุลยภาพของประโยชนส์าธารณะกับการคุ้มครองสิทธเิสรภีาพปัจเจกชน 
โดยมีการสอนให้พนักงานคดีปกครองสอบทานความคิด และการท างานของตนว่า การปฏิบัติงานในแตล่ะ
เรื่องนั้น มีความถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะการพิสูจน์อักษร ไม่ควรที่จะเกิดข้อผิดพลาด และพึงต้องให้ความส าคัญในการจ าแนกคดีว่า 
คดีใดเป็นคดีเร่งด่วน คดีส าคัญ หรือคดีที่ค้างการพิจารณาเป็นเวลานาน ควรที่จะน ามาพิจารณาและ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จก่อน หรือควบคู่กับคดีอ่ืนที่ไม่มีข้อยุ่งยาก หรือไม่มีลักษณะคดีดังที่กล่าวมาข้างต้น 
และให้พนักงานคดีปกครองท างานด้านคดีเป็นหลัก โดยให้ปฏิบัติจากการท างานจริงในคดีที่มอบหมาย 
ซึ่งมกีารก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามวิธีการและ
กระบวนงานภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนด มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
จากการอ่านแนวค าพิพากษา เพ่ือให้มีองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนส าหรับน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
การสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและผลงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 2. การบริการที่ดี  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและภารกิจขององค์การ โดยพนักงาน 
คดีปกครองที่ช่วยเหลือตุลาการในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการท างานด้านคดี เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้มีจิตส านึกใน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ทั้งตุลาการเจ้าของส านวน ตุลาการในองค์คณะ ตุลาการผู้แถลงคดี 
และคู่กรณีที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอ่ืน ๆ ต้องฝึกฝนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเข้าใจในลักษณะของคดีปกครองที่มีวิธีพิจารณาคดีปกครองในการ 
อ านวยความยุติธรรมทางปกครองได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการในการ 
อ านวยความยุติธรรมให้คู่กรณีสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้มากขึ้น โดยให้ค าแนะน าแก่ประชาชนและ
คู่กรณีอย่างสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจนบนพื้นฐานของกฎหมายที่ให้อ านาจไว้  

  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ต้องพัฒนาในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครองในเรื่องต่าง ๆ พัฒนาการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการท างานด้านคดีที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้าง 
ให้เกิดความคิด ความเข้าใจในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถมองเห็นมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีนั้น  
และฝึกให้ลงมือท าหรือปฏิบัติด้วยตนเองให้มากท่ีสุด โดยแนะน าส่งเสริมให้พนักงานคดีปกครอง
ติดตามความรู้เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมาย หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในส่วนกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการที่ศาลปกครองน าระบบ e-court และการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทมาใช้ อันจะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีมากขึ้น และแนะน าส่งเสริมให้สืบค้นข้อมูลประกอบ 
การท างานที่หลากหลาย ทั้งในส่วนค าพิพากษา ค าสั่งศาลปกครอง ศาลฎีกา คณะกรรมการวินิจฉัย 
ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล และคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น การที่จะให้พนักงานคดีปกครอง
เชี่ยวชาญได้นั้น ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และบริบทการใช้ รูปแบบคดีปกครอง การใช้ภาษา 
และการเรียงความ ย่อความ การเก็บประเด็นต่าง ๆ ซึ่งตุลาการมีการสอนงาน โดยการถ่ายทอด
ความรู้ต่าง ๆ แก่พนักงานคดีปกครอง โดยในส่วนของส านักงานศาลปกครองจะต้องฝึกอบรมความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง และมีการ
อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกฎหมาย หรืองานคดีที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ  

  4. การยึดมั่นในความถูกต้อง และจริยธรรม  โดยการสอนให้พนักงานคดีปกครอง 
ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในส านวนคดี ข้อกฎหมาย  
สิ่งที่ส าคัญคือ จะต้องแสดงเหตุผลในการเสนอความเห็นที่มีตรรกะและเหตุผลเป็นที่ยอมรับในความ
ยุติธรรมได้ โดยสอนให้กล้าเสนอความเห็น และแสดงเหตุผลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งตุลาการจะต้องรับฟัง
ความเห็นที่แตกต่างโดยมิได้ปิดกั้น โดยตุลาการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพทางกฎหมาย ความมุ่งมั่นทุ่มเท และความเสียสละในการท างาน รวมถึงการรักษาความลับ
เกี่ยวกับคดีที่ตนเองรับผิดชอบ และคดีของคนอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน โดยให้ประพฤติปฏิบัติตน 
ตามประมวลจริยธรรมของการเป็นข้าราชการเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยให้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่วางไว้  

 5. การท างานเป็นทีม  รับผิดชอบในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามแนวทาง 
และนโยบายที่องค์การก าหนด โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันในคดีที่รับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็น  
เต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน ยอมรับในสถานะและบทบาทของผู้ร่วมงานแต่ละคน เชื่อมั่นและให้เกียรติ 
ซึ่งกันและกัน มีทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับ
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ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ หรือให้ค าแนะน าแก่พนักงานคดีปกครองด้วยกันในองค์คณะเดียวกัน หรือ 
แม้แต่ในองค์คณะอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันโดยไม่เกี่ยงงาน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
แก่เพ่ือนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ และให้พนักงานคดีปกครองในองค์คณะเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส านักงานศาลปกครองจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  

 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของพนักงานคดีปกครอง 
ในองค์คณะศาลปกครองกลาง มีดังนี้ 

 2.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียบเรียงและสรุปถ้อยค าส านวน การรับฟังข้อเท็จจริง  
การแสวงหาข้อเท็จจริง การปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงในคดี และการพิสูจน์อักษร 

 2.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านเวลาในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จัดในเวลาราชการ  
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีน้อย หรือไม่สามารถเข้ารับการอบรม/สัมมนา ได้อย่างเต็มที่ ท าให้การพัฒนา 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

 2.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักสูตรการฝึกอบรมไม่มีความต่อเนื่อง พนักงานคดีปกครอง
ไม่ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้อย่างเพียงพอ จึงท าให้ไม่ได้รับความรู้อย่างชัดเจน  

 2.4 ปัญหาและอุปสรรคด้านข้อจ ากัดของภาระงานประจ าที่มีมาก และมีการก าหนด
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานไว้ในปริมาณที่มาก ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร 

  3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ 
พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง มีดังนี้ 

 3.1 ส านักงานศาลปกครองต้องมีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ การจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และควรมีการจัดท าคู่มือในการท างานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาด้านคุณภาพควบคู่
กับปริมาณงาน 

  3.2 ต้องสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการเน้นย้ าการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
พนักงานคดีปกครองต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายบนพื้นฐานของการท างานในการ
อ านวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนและคู่กรณี  

 3.3 พนักงานคดีปกครองต้องพัฒนาตนเองเป็นหลัก โดยเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมสร้าง 
ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่ส านักงานศาลปกครองได้จัดให้มีขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้ง 
ต้องศึกษาหาข้อมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้มากท่ีสุด  
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  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของพนักงานคดีปกครอง 
ในองค์คณะศาลปกครองกลาง ตามรูปแบบและวิธีการของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (2553, หน้า 2) มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

  รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา 
การสอนงาน การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน การเสวนากลุ่มย่อย การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน  
แนวค าพิพากษา การแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ากเพ่ือนร่วมงาน การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน ๆ 
รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์  รัตนศิริ 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานศาลปกครองสงขลา ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนั้น 
มีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรม/สัมมนา การสอนงาน โดยผู้บังคับบัญชาหรือพ่ีสอนน้อง การเสวนา
วิชาการ การประชุมสัมมนา การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยก าหนดหนังสือให้อ่าน การแนะน า และให้
ค าปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฉันทนา  เจริญศักดิ์ (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้พิพากษาในศาลแรงงาน ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาในศาลแรงงานมีความแตกต่างจาก 
ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมอ่ืน โดยสมรรถนะของผู้พิพากษาในศาลแรงงานที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัติราชการ
เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความสามารถ และด้านคุณลักษณะ   
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้พิพากษาในศาลแรงงานแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน ส าหรับรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ คือ (1) ด้านความรู้ ได้แก่ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ทีมงาน (องค์คณะ เพื่อนร่วมงาน) ที่ปรึกษา การสอนงานแบบพ่ีเลี้ยง 
(ติวเตอร์) ระบบหัวหน้าคณะ คู่มือการปฏิบัติงาน หนังสือเวียน การตรวจสอบ กลั่นกรองโดยผู้บริหาร 
ศาลแรงงาน (2) ด้านความสามารถ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ทีมงาน (องค์คณะ เพื่อน
ร่วมงาน) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ประชุม การสอนงานแบบพ่ีเลี้ยง (ติวเตอร์) คู่มือ ค าพิพากษา
ศาลฎีกา ที่ปรึกษา (3) ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ การสอนงานแบบพี่เลี้ยง (ติวเตอร์) ศึกษาดูงานสภาพ 
ที่แท้จริง อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการคัดเลือกรูปแบบหรือกิจกรรม 
ที่เหมาะสมและได้ผลอย่างแท้จริงจะต้องค านึงถึงคุณลักษณะ ระดับการด ารงต าแหน่งของผู้พิพากษา 
ก าหนดวันเวลา หัวข้อและวิทยากร และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของพนักงานคดีปกครองในองค์คณะ 
ศาลปกครองกลาง มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียบเรียงและสรุปถ้อยค าส านวน การรับฟังข้อเท็จจริง  
การแสวงหาข้อเท็จจริง การปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงในคดี และการพิสูจน์อักษร สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ กิตติ์พิสิธ  ญาณกิตตินุกูล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก 
ของข้าราชการกรมเจ้าท่า ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ บุคลากร 
มีประสบการณ์ และความช านาญไม่มากพอ รวมถึงบุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานด้านเดียว ประกอบ
กับระเบียบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริญา  กลางประพันธ์ (2559)  
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ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนางานเลขานุการประจ าองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง ของส านักงาน 
ศาลปกครอง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานเลขานุการประจ าองค์คณะ
ตุลาการศาลปกครองกลาง ของส านักงานศาลปกครองกลาง ประกอบด้วย ปัญหาการขาดทักษะ  
และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงาน ท าให้ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน  

 2. ปัญหาและอุปสรรคด้านเวลาในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทีจ่ัดในเวลาราชการ ท าให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีน้อย หรือไม่สามารถเข้ารับการอบรม/สัมมนา ได้อย่างเต็มที่ ท าให้การพัฒนาไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์  รัตนศิริ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง  
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานศาลปกครองสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
คือ เวลาในการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด จัดในเวลาราชการ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีน้อย ท าให้ 
การพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  3. ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักสูตรการฝึกอบรมไม่มีความต่อเนื่อง พนักงานคดีปกครอง
ไม่ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้อย่างเพียงพอ จึงท าให้ไม่ได้รับความรู้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติ์พิสิธ  ญาณกิตตินุกูล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรมเจ้าท่า ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ บุคลากร 
มีประสบการณ์ และความช านาญไม่มากพอ รวมถึงบุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานด้านเดียว ประกอบกับ
ระเบียบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริญา  กลางประพันธ์ (2559)  
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนางานเลขานุการประจ าองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง ของส านักงาน 
ศาลปกครอง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานเลขานุการประจ าองค์คณะ
ตุลาการศาลปกครองกลาง ของส านักงานศาลปกครองกลาง ประกอบด้วย ปัญหาการขาดทักษะ  
และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงาน ท าให้ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน  

 4. ปัญหาและอุปสรรคด้านข้อจ ากัดของภาระงานประจ าที่มีมาก และมีการก าหนดข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงานไว้ในปริมาณที่มาก ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฬาลักษณ์  รัตนศิริ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานศาลปกครอง
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดง
ความเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่มีเวลา เพราะต้อง
ท างานประจ า ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของพนักงานคดีปกครอง
ในองค์คณะศาลปกครองกลาง มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ส านักงานศาลปกครองต้องมีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ การจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และควรมีการจัดท าคู่มือในการท างานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาด้านคุณภาพควบคู่
กับปริมาณงาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์  รัตนศิริ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ส านักงานศาลปกครองสงขลา ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรส านักงานศาลปกครองสงขลา ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
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แสดงความเห็นว่า ในการพัฒนาบุคลากรควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการจัดท าคู่มือในการท างานไว้อย่างชัดเจน ควรมีการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุน 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ ให้ความรู้ มีทักษะในการท างาน 
การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรต้องเป็นหน่วยงานมืออาชีพ 
มีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาบุคลากรอยู่อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์  
บุญทอง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา กองสถานที่
ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะ
และแนวทาง การพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลาย โดยการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ทั้งจากการศึกษาจากระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งหลักสูตร
ที่เหมาะสมในการพัฒนาความรู้ และหน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และในอนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ 
ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และ
มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน  

  2. ต้องสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการเน้นย้ าการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่พนักงาน
คดีปกครองต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายบนพื้นฐานของการท างานในการอ านวยความ
ยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนและคู่กรณี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2558)  
ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน่วยงานกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงในองค์การภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1) ควรส ารวจความต้องการของบุคลากรที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
และจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร (2) ควรก าหนดแผนงานในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารระดับต้นที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในองค์การภาครัฐให้เป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (1) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ 
ในงานที่ปฏิบัติ (2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ โดยสร้างบุคลากรในหน่วยงานให้เป็น
วิทยากร และน าการเรียนรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน (3) ปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. พนักงานคดีปกครองต้องพัฒนาตนเองเป็นหลัก โดยเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมสร้าง 
ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่ส านักงานศาลปกครองได้จัดให้มีขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งต้องศึกษา 
หาข้อมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา  เจริญศักดิ์ (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้พิพากษาในศาลแรงงาน ผลการวิจัยพบว่า  
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้พิพากษาในศาลแรงงานแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน ส าหรับรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ คือ (1) ด้านความรู้ ได้แก่ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ศึกษาต่อ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ทีมงาน (องค์คณะ เพื่อนร่วมงาน) ที่ปรึกษา การสอนงาน
แบบพ่ีเลี้ยง (ติวเตอร์) ระบบหัวหน้าคณะ คู่มือการปฏิบัติงาน หนังสือเวียน การตรวจสอบ กลั่นกรอง
โดยผู้บริหารศาลแรงงาน (2) ด้านความสามารถ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ทีมงาน (องค์คณะ 
เพ่ือนร่วมงาน) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ประชุม การสอนงานแบบพี่เลี้ยง (ติวเตอร์) คู่มือ  
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ค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ปรึกษา (3) ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ การสอนงานแบบพ่ีเลี้ยง (ติวเตอร์)  
ศึกษาดูงานสภาพที่แท้จริง อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนาภรณ์  บุญทอง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษา กองสถานที่ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ หน่วยงานควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ทั้งจาก
การศึกษาจากระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั มีดังนี้ 

 1. ส านักงานศาลปกครองควรมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาพนักงานคดีปกครองให้มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ควรมีการก าหนด
สมรรถนะให้มีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อใช้กับคนทุกคน รวมทั้งควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ และควรมีการจัดเสวนากลุ่มย่อยในองค์คณะ หรือการเสวนากลุ่มย่อยเป็นครั้งคราว  
ในเรื่องแนวค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และประสบการณ์ 
เพ่ือหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

  2. ควรมีการจัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติของพนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง 
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อสังเกตที่พึงระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานในด้านนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในอนาคต   

 3. ควรให้มีการบริหารจัดการคดีร่วมกันของตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องว่า คดใีดเป็นคดีเร่งดว่น คดีส าคัญ คดทีี่ไม่มีข้อยุ่งยาก หรือคดีที่มีแนวค าวินิจฉัย
อยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่คู่กรณีได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

 4. ควรมีการตั้งศูนย์หรือตั้งกลุ่มจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา หรือให้ความรู้ 
แก่พนักงานคดีปกครอง ทั้งทางด้านองค์ความรู้กฎหมายแต่ละประเภท ด้านการบริหารจัดการคดี
เพ่ือให้พนักงานคดีปกครองได้มีที่ปรึกษาในการท าคดีต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร: กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครอง
ในองค์คณะศาลปกครองกลาง 
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 2. ควรศึกษาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครอง
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร: กรณีศึกษา พนักงานคดีปกครอง 
ในองค์คณะศาลปกครองกลาง  
 4. ควรศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในองค์การเพ่ือใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ต าแหน่งอื่น ๆ  
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