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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค 

รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรข้าราชการ ฝ่าย

ควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัย

เอกสารและการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ ประกอบด้วย งานควบคุมผู้ต้องขังชาย งานควบคุมกลางและรกัษาการณ์ และงานธุรการประจำ

ฝ่าย ในส่วนปญัหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก ่ปัญหาด้านอัตรากำลัง ปัญหาด้าน

อาคารสถานที่ ปัญหาด้านงานการตรวจสอบเอกสาร สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะใน

การพัฒนาสมรรถนะ ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ด้วยการมอบหมายงานตาม

ศักยภาพ มีการกระตุ้นให้มีการตื่นตัวในการทำงาน และเรียนรู้งานในแต่ล่ะส่วนอย่างรอบด้าน กำกับดูแล

ผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย จัดทำหลักปฏิบัติในการควบคุมผู้ต้องขังออกศาล โดยถือปฏิบัติตามข้อ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คำสำคัญ : สมรรถนะในการปฏิบัติงาน, ผู้ต้องขัง, ศาลอาญา 

   
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของขา้ราชการกรมราชทัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาฯ สังกัดเรือนจำพเิศษกรุงเทพมหานคร 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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บทนำ 
 กรมราชทัณฑม์ีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคำพิพากษา และพัฒนาพฤตินิสัย

เพื่อให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคม และจะต้องดำเนินการภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของ

กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเช่ือถือได้ เป็นที่ยอมรบัของประชาชนและเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานตามภารกิจกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ ในแต่ละระดับ และ

นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการกรมราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ เพื่อให้ได้มา

ซึ่งความสอดคล้องของเป้าหมาย ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการที่จะต้องกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนในระดับต่าง ๆ และสามารถ

ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพื่อเป็นกรอบแนวทาง

หรือแผนหลัก ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ทัง้

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน นำไปสู่ทิศทางการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

และผลสัมฤทธ์ิ ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้าง

ระบบงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย หรือพฤติกรรมของอาชญากร

ได้ต่อไป (กรมราชทัณฑ์, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2562) 

ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในส่วนของการควบคุมผู้ต้องขังไปศาลนั้น ในส่วนของเรือนจำ/ทัณฑ

สถาน ส่วนภูมภิาค หน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังจากเรือนจำไปศาลเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วน

เรือนจำ/ทัณฑสถานในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษ

ธนบุร ีและเรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยภารกิจของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา เรือนจำพิเศษ

กรุงเทพมหานคร จะรับผิดชอบในการรับส่งผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำคลอง

เปรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำบางขวาง ไปยังศาลอาญา ซึ่งการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมผู้ตอ้งขังไปศาลนั้น มีหน้าที่หลายประการด้วยกัน ดังน้ันการพัฒนาสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในการควบคุมผู้ต้องขงัไปศาล และบรรลุ

วิสัยทัศน์ (Vision) ที่กำหนดไว้คือ “กรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรที่มีประสิทธภิาพในการควบคุม แก้ไข และ

http://www.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4175
http://www.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4175
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พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม” เพื่อที่จะอำนวยประโยชน์ในการบริหารงานของกรม

ราชทัณฑ์ให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. วิธีการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ใชว้ิธีการวิจัย ดังนี ้

   1.1 การวิจัยเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

   1.2 การวิจยัภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบเป็นทางการ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากร เจ้าพนักงานเรือนจำ ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา 

สังกัดเรือนจำพเศษกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

    2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

จำนวน 10 คน  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยที่ผู้วิจยัต้องทำการสัมภาษณ์ไปตามคำถามที่กำหนดไว้ในแบบ

สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมลูและบันทึกตามคำบอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 

จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ล่ะประเด็น โดยใช้วิธีการตีความ ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะหเ์ชิง

บรรยาย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามภารกิจของข้าราชการฝ่าย

ควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ประกอบด้วย 
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1) งานควบคุมผู้ต้องขังชาย มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำ

กลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ และเรือนจำอื่น ๆ มาดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่ศาลอาญา รวมทั้งรับตัว

ผู้ต้องขังคนใหม่จากห้องพิจารณาคด ีงานควบคุมกลางและรักษาการณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบการเบิก

ผู้ต้องขังและควบคุมผู้ต้องขังขึ้นห้องพิจารณาคดี ควบคุมการเข้าออกประตู และดูความเรียบร้อยทั่วไป 

และงานธุรการประจำฝ่าย มีหน้าที่ รับส่งหนังสือราชการกับเรือนจำ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเบ้ืองต้น

ทั่วไป ให้บริการพนักงานคุมประพฤติหรือทนายความที่ศาลตั้งให้กับจำเลยในคดีอาญาเข้ามาพบผู้ต้องขัง 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรของ

ข้าราชการฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีดังน้ี 

 1) ปัญหาด้านอัตรากำลัง เนื่องจากศาลอาญามีผู้ต้องขังที่จะต้องมาดำเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีที่ศาลมีจำนวนมาก ทำให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

 2) ปญัหาด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากห้องขังแต่ล่ะห้องอยู่ติดกันและเป็นเพียงลูกกรง

เหล็กกันเท่านัน้ ทำให้เสี่ยงตอ่การกระทำผิดกฎหมาย ส่งสิ่งของต้องห้ามให้กันระหว่างผู้ต้องขังคนเก่ากับ

ผู้ต้องขังคนใหม่ และเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ 

 3) ปัญหาด้านการตรวจสอบเอกสาร เนื่องจากเอกสารด้านการรับหมาย - ส่งหมาย ซึ่งมี

หมายหลายประเภทที่มีความสำคัญ เช่น หมายขังระหว่างสอบสวน หมายขังระหว่างพิจารณาคดี หมาย

ขังระหว่างอุทธรณ์ หมายขังระหว่างฎีกา หมายขังเมื่อคดีถึงที่สุด หมายปล่อย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก 

ซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอาจเกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรงได้  
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรข้าราชการฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีดังน้ี 

  1) ด้านอัตรากำลัง มีการจัดสรรแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็นชุด ๆ เพื่อใหก้ารปฏิบัติ

ภารกิจสอดคล้องกับจำนวนผู้ต้องขัง ซึ่งถ้าดำเนินการส่งผู้ต้องขังที่เสร็จสิน้กระบวนการพิจารณาที่ศาล

กลับเรือนจำได้เร็วเท่าไหร่ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนเวียนกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ ได้สะดวก

ยิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  2) ด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากห้องควบคุมผู้ต้องขังเป็นเพียงลูกกรงกั้น จงึได้แก้ไข

ปัญหาด้วยการกำชับไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าไปใกล้บริเวณแนวลูกกรง จัดที่นั่งผู้ต้องขังให้แยกห่างจากแนว
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ลูกกรงห้องคนใหม่คดีทั่วไป ประสานสำนักอำนวยการศาลให้แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นด้วยการนำแผ่นไมม้าปิด

กั้นแนวลูกกรง 

  3) ด้านการปฏิบัติงาน ได้จัดทำหลักปฏิบัติในการควบคุมผู้ต้องขังออกศาล ไว้อย่าง

ชัดเจน และออกคำสั่งฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญามอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบในด้านการรับและส่งตัวผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไปศาลตามคำสั่งเบิกของศาล 

ตลอดจนการควบคุมผู้ต้องขังขณะอยู่ที่ศาล และการรับตัวผู้ต้องขังคนใหม่ โดยถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

คำสั่ง หรือข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

พร้อมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติ ในการตรวจรับเอกสารทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันการทำหมายตกหล่น สญูหาย และ

หลงลืม  

  4) ด้านการบังคับบัญชาและการปกครอง เนื่องจากฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาล

อาญามีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่การปฏิบัติที่เด่นชัด ทำให้การทำงาน

ร่วมกันของบุคคลากรฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา ในการควบคมุผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีทุกคน

ต่างมีหน้าที่เดียวกัน ทำให้เกดิช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่กระทบต่องานในหน้าที่รองทีร่ับผิดชอบ เพราะ

ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกำหนดให้แต่ล่ะคนรับผิดชอบในงานหน้าที่รองโดยมีการพิจารณาไม่ให้กระทบตอ่

ภารกิจหลักของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจยัที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. จากการศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามภารกิจของข้าราชการฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง

ประจำศาลอาญา สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ พบว่า ในภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับที่คาดหวัง

มากที่สุด เนื่องจากสมรรถนะเป็นเครื่องมือกำหนดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้บรรลุเป้าหมายที่วาง

ไว้ เกิดผลสัมฤทธ์ิในภารกิจทีร่ับผิดชอบขององค์กร สมรรถนะจึงเป็นปัจจัยในการช่วยพัฒนาบุคลากรให้

ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมความรู้ ทักษะ

สมรรถนะ และทัศนคติ ของบุคคลในองค์การให้ตรงตามตำแหน่งงานปัจจุบันและรองรับต่องานในอนาคต

เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าใน
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ตนเองและองค์การ (ชลิดา ศรมณี, 2562ก, หน้า 89) ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน 

ได้แก ่

1) ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ์ บุคลากรฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่
จะปฏิบัติหน้าที่ราชการการให้ดี ให้มีประสทิธิภาพ มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี  
เช่น การพยายามทำหน้าที่ให้ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร ตรงเวลา 
มีการขอคำแนะนำอย่างกระตือรือร้น แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา ตัวอย่างดังกล่าวล้วนแสดงให้
เห็นถึงความพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์พัฒนาวิธีการทำงานตาม
เป้าหมายในระดับที่ยากและท้าทาย ซึ่งบางครั้งไม่สามารถคาดการณ์เหตุการล่วงหน้าด้วย แต่ก็ยังมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการได้ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎีบริหารเชิงสถานการณ์กับการตัดสินใจ (ชลิดา ศรมณ,ี 
2562ข, หน้า 106-108) ได้อธิบายว่า การตัดสินใจ (Decision making) เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่บริหาร
ในปัจจุบัน ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์กำลังมีอิทธิพลมากขึ้น ในหลักการใหม่ว่า การบริหารที่
เหมาะสมขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของสถานการณ์โดยเฉพาะ  (Appropriate managerial action 
depends on the particular parameter of the situation) หมายความว่าไม่มีหลักการทั่วไปที่
สามารถนำมาใช้ได้ทุกสถานการณ์ 

2) ด้านการบรกิารที่ดี บุคลากรฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และ
ความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนผู้มาติดต่อ หรือข้าราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือหน่วยงานที่ติดต่อมาขอรับ
บริการ ซึ่งเกิดจากจิตสำนึกของผู้ให้บริการและจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดี ให้ข้อมูล ข่าวสารที่
ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ แจ้งให้ผู้รับบรกิารทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินเรื่องหรือขั้นตอน
ต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงกิริยา วาจา 
ท่าที ความกระตือรือร้น ความพยายามที่จะทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ ซึ่งมสี่วนสำคัญในการแสดง
สมรรถนะที่สัมฤทธิ์ผลในการให้บริการอย่างแท้จริง 

3) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ บุคลากรฝา่ยควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องสหวิทยาการ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และพฒันาเทคนิคการ
ทำงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ รวมทั้งมีการนำความรู้ที่ได้จากการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สอนงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสามารถอธิบายถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการสั่งสมความเช่ียวชาญนั้น 
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และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสมรรถนะในการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยการสร้างบรรยากาศในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองคก์ร มี
การจัดสรรทรพัยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาหรือบริหารจัดการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได ้

4) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม บุคลากรฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำ
ศาลอาญา ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ดำรง
ตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามข้อกฎหมาย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ การยึดมั่นในหลักการอาจยึดหยุ่นตามดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติได้ หากการยืดหยุ่นน้ันอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือจรรยาของ
ข้าราชการ แต่หากเป็นการยืดหยุ่นหรือปฏิบัตินอกกรอบ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการยึดมั่นในหลักการอย่าง
แท้จริง การยึดมั่นในหลักการนี้ อาจทำให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติต้องได้รับผลกระทบจากอำนาจบังคับบัญชา
หรืออำนาจอ่ืนได้ตลอดเวลา ดังนั้น การยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ 
แสดงให้เห็นถึงความมจีิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด
และรับผิดชอบ เสียสละความสุขส่วนตน กลา้ตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม 
ไม่ว่าการกล้าตัดสินใจนั้นจะกระทบหรือสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

5) ด้านการทำงานเป็นทีม บุคลากรฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญามีภาระกิจหน้าที่ที่ต้อง
ประสานความร่วมมือร่วมกันในการปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร ความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือ ความเข้าใจ และประสานสัมพันธ์ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรฝ่าย
ควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา จึงมีความตั้งใจและความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนการตัดสินใจและทำงานในส่วนที่ตน
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายงานผลความคืบหน้า และให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมงาน แม้ไมม่ีการร้องขอ รักษามิตรภาพอันดี เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ
ให้งานสำเร็จ เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยไม่คำนึงถึงความชอบไมช่อบส่วนตน สร้างขวัญ
กำลังใจของบุคลากรในองคก์ร เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย 

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (2553) ได้รายงานว่า สมรรถนะ
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หลัก หมายถึงคุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือน เพ่ือเป็นการ
หล่อหลอมค่านิยมและพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน
ประกอบด้วย 

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ ์
2. บริการที่ด ี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยดึมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทำงานเป็นทีม 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศ
ไทย, 2560) ได้อธิบายว่า “สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้และ ความสามารถ หรอืพฤติกรรมของ
บุคลากร ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กล่าวคือ ใน การทำงานหนึ่งๆ เราต้องรู้อะไร เมื่อมีความรู้
หรือข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะทำงานนั้น ๆ อย่างไร และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร
จึงจะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรทราบว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่
ดีในการทำงานของบุคลากร ในองค์กร (Superior Performer) น้ันเป็นอย่างไร และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (อา้งถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) ได้อธิบายว่า “สมรรถนะ หมายถึง 
ความสามารถความ ชำนาญด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้บุคคลสามารถกระทำการหรือ
งดเว้นการ กระทำในกิจการใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จหรอืล้มเหลว ซึ่งความสามารถเหล่านี้ได้มาจาก
การ เรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรของข้าราชการฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง

ประจำศาลอาญา สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ได้แก่ 

 1) ปัญหาด้านอัตรากำลัง ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาจะมีผู้ต้องขังที่จะต้องมาดำเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีที่ศาลในแต่ล่ะวันจะมีจำนวนมากแต่อัตรากับลังเจ้าหน้าที่มีจำนวนทั้งสิ้น 28 คน 
ทำให้มองว่ามีบุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราชญา กล้าผจัญ (2550, หน้า 
49) ได้อธิบายว่า แนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) น้ัน
ก็คือ มุ่งดูแล วางแผนทรัพยากรมนษุย์ ให้มนุษย์ในองค์กร มีคุณภาพ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
บุคคลที่รับผิดชอบสูง มีความเช่ือมั่นในตนเอง ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นผู้นำที่สามารถ
ตัดสินใจได้ เป็นผู้ตามที่ดี รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดีมีความสามารถในการเข้า
รวมกลุ่มกับเพือ่นร่วมงานได้เป็นอย่างดี การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมอือาชีพ นั้น หาก
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พิจารณาให้ดีแล้ว จะเห็นว่า มีความใกล้เคียงกับคำว่า การพัฒนาการบริหาร (Management 
Development) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนทดแทนกำลังคน (Replacement 
Planning) การวางแผนการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion Planning) การวางแผนสายอาชีพ (Career 
Planning) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ มักจะให้ความสำคัญต่อ
การออกแบบ แผนพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในระดับบริหารมากกวา่ระดับพนักงานทั่ว ๆไป 

2) ปญัหาด้านอาคารสถานที่ ฝ่ายควบคุมผูต้้องขังประจำศาลอาญามีหอ้งขังทั้งสิ้นจำนวน 4 ห้อง 
คือห้องคนเก่าคดีทั่วไป ห้องคนเก่าคดียาเสพติด ห้องคนใหม่คดีทั่วไป และห้องคนใหม่คดียาเสพติด ซึ่งแต่
ล่ะห้องอยู่ติดกันและเป็นเพียงลูกกรงเหล็กกันเท่านัน้ ทำให้เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ส่งสิ่งของ
ต้องห้ามให้กันระหว่างผู้ต้องขังคนเก่ากับผู้ต้องขังคนใหม่ และเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นิภา แก้วศรีงาม (อ้างถึงใน อภิชัย จตุพรวาที, 2557, หน้า 18) ได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมใน
การทำงานโดยทั่วไป เช่น ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นงานที่มี
งานโดยทั่วไป เช่น ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นงานที่มีความเสี่ยง
สูง ซึ่งจะทำใหเ้กิดความวิตกกังวลสูง ย่อมจะทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีมากนักในการปฏิบัติงาน 
ยกเว้นบางคนที่มีลักษณะที่ชอบทำงานกับความเสี่ยงสูงเท่านั้น 

3) ปัญหาด้านการตรวจสอบเอกสาร ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา มีเอกสารด้านการรับ
หมาย - ส่งหมาย ซึ่งมีหมายหลายประเภทที่มีความสำคญั เช่น หมายขังระหว่างสอบสวน หมายขงั
ระหว่างพิจารณาคดี หมายขงัระหว่างอุทธรณ์ หมายขังระหว่างฎีกา หมายขังเมื่อคดีถึงที่สุด หมายปลอ่ย 
ซึ่งมีความสำคญัอย่างมาก ซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอาจเกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรงได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา ธนวิบูลย์ชัย (อ้างถึงใน สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556, หน้า14) ได้
กล่าวว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง หมายถึง ความตั้งใจ เอาใจใส่ มีความละเอียด
รอบคอบ มีการวางแผน ขยันหมั่นเพียร อดทนสู่ต่ออุปสรรค ไม่ย่อท้อ ไม่ละเลยทอดทิง้หรือหลีกเลี่ยง
เพื่อให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับผลการกระทำไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียและ
พยายามปรับปรุงแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้น 

 

3. แนวทางในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรข้าราชการฝ่าย

ควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ได้แก ่

 1) ด้านอัตรากำลัง ฝ่ายควบุคมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่มีอยู่อย่างจำกัด ด้วยการมอบหมายงานตามศักยภาพที่มีของแต่ละคน และมีการกระตุ้นให้บุคลากรมี
การต่ืนตัวในการทำงาน และเรียนรู้งานในแต่ล่ะส่วนอย่างรอบด้าน ทำให้อัตรากำลังสามารถปฏิบัติหน้าที่
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ทดแทนกันได้เกือบทุกตำแหน่ง ตลอดมีการจัดสรรแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็นชุด ๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจสอดคล้องกับจำนวนผู้ต้องขัง ซึ่งถ้าดำเนินการส่งผู้ต้องขังที่เสร็จสิน้กระบวนการพิจารณาที่ศาล
กลับเรือนจำได้เร็วเท่าไหร่ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนเวียนกันในการปฏบิัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิลาวรรณ รพีพิศาล (อ้างถึง
ใน รัชนิดา รักกาญจนันท์, 2560, หน้า 12) ได้ให้ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ 4 
ประการ ดังนี ้1) งานด้านการบริหารทรัพยากรช่วยสร้างความเจริญเติบโตมั่นคงให้แก่องค์การ เพราะจะ
ทำให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมเข้ามาเช่ือมโยงภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงานในองค์การ  2) งานด้านการบริหารทรัพยากรช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อ
บุคลากรได้ปฏิบัติงานที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ จะส่งผลทำให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อ
องค์การมากยิ่งขึ้น 3) งานด้านการบริหารทรัพยากรช่วยกระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวที่จะเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัยความรู้ ความสามารถแบบหลากหลาย 4) งานด้านการบริหารทรัพยากร
ช่วยสร้างความมั่นคงใหแ้ก่สังคมและประเทศชาติ เพราะช่วยเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ มีงานทำ สร้าง
ผลผลิตให้แก่องค์การ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง 

2) ด้านอาคารสถานที่ ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา เนื่องจากสถานที่มีจำกัด และมี
จำนวนผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก ห้องควบคุมผู้ต้องขังเป็นเพียงลูกกรงกั้น จึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการกำชับ
ไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าไปใกล้บริเวณแนวลูกกรง จัดที่นั่งผู้ต้องขังให้แยกห่างจากแนวลูกกรงหอ้งคนใหม่คดี
ทั่วไป ประสานสำนักอำนวยการศาลให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการนำแผ่นไม้มาปิดกั้นแนวลูกกรง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (อ้างถึงใน อภิชัย จตุพรวาที, 2557, หน้า 11) ได้กล่าวว่า กล่าว
ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย  

  1. วัตถุประสงค์ของงานที่มีคุณค่าที่แท้จริง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไร ถ้าข้าราชการรู้ว่าสิ่ง
ที่ตนทำนั้นมีค่า มีประโยชน์อย่างแท้จริงย่อมตั้งใจปฏิบัติงานที่มีคุณค่านัน้ ๆ มากกว่างานที่ไม่มีประโยชน์
หรือมีคุณค่านอ้ยในขณะที่เงินเดือนเท่ากัน ข้าราชการย่อมสนใจในงานที่มีคุณค่ามากกว่า 

  2. สถานที่ปฏบิัติงาน หรอืสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน
สะอาด มีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่เหมาะสม แสงสว่างพอเพียง ทำให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้รวดเร็ว และอยู่กับโต๊ะปฏิบัติงานนานขึ้นได้ผลงานมากขึ้น ทำให้รกัและพอใจในการปฏิบัติงาน ห้องพัก
ควรจัดให้สะอาดเรยีบร้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร 

  3. ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจอยู่เสมอ วา่

ตำแหน่งหน้าที่ที่ตนกระทำนั้นจะเป็นอะไร ผู้บริหารที่ดีจะต้องพยายามสนับสนุน ให้ข้าราชการของตน
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ก้าวหน้าต่อไปให้มากทีสุ่ด หาโอกาสให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น สนับสนุนให้เรียนตอ่หรือเข้ารับการ

อบรมสัมมนา 

3) ด้านการปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา ได้จัดทำหลักปฏิบัติในการควบคุม
ผู้ต้องขังออกศาลไว้อย่างชัดเจน และออกคำสั่งฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญามอบหมายให้
บุคลากรในหนว่ยงานปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในด้านการรับและส่งตัวผูต้้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไป
ศาลตามคำสั่งเบิกของศาล ตลอดจนการควบคุมผู้ต้องขังขณะอยู่ที่ศาล และการรับตัวผู้ต้องขังคนใหม่ 
โดยถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือขอ้สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ พร้อมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการให้ถูกตอ้ง
พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติ ในการตรวจรับเอกสารทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันการ
ทำหมายตกหล่น สูญหาย และหลงลืม สอดคล้องกับแนวคิดของ สาโรช บัวศรี (อ้างถึงใน สุธิดา พานิชกิจ
โกศลกุล, 2556, หน้า13) ไดอ้ธิบายลักษณะของผู้มีความรับผิดชอบ คือ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อผลงานนั้น ๆ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเคารพต่อระเบียบ
กฎเกณฑ์ และมีวินัยในตนเอง มีอารมณ์หนกัแน่นเพื่อเผชิญกับอุปสรรค รู้จักหน้าที่และการกระทำตาม
หน้าที่เป็นอย่างดี มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ปรับปรุง
งานในหน้าที่ให้ดีขึ้นทั้งของตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา และยอมรับผลการกระทำของตน  
 4) ด้านการบังคับบัญชาและการปกครอง ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญามีสายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่การปฏิบัติที่เด่นชัด การที่มีผู้บงัคับบัญชาที่มียุติธรรม และ
บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และดูแลบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่าง
ทั่วถึง มีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ตามความสามารถและเป็นธรรม ไม่กระจุกตัวหรือ
ความรับผิดชอบตกอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่ง ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบในการปฏิบัติ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ อีกทั้งการทำงานร่วมกันของบุคคลากรฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา ใน
การควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีทุกคนต่างมีหน้าที่เดียวกัน ทำให้เกิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่กระทบ
ต่องานในหน้าที่รองที่รบัผิดชอบ เพราะผู้บังคับบัญชาเป็นคนกำหนดให้แต่ล่ะคนรับผิดชอบในงานหน้าที่
รองโดยมีการพิจารณาไม่ใหก้ระทบต่อภารกิจหลักของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญา สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559) ได้รายงานว่า ผู้นำทีม ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่เป็นหวัหน้าทีม ซึ่งผู้นำทีมที่ดีควรมีคณุลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้ริเริ่มที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแนวคิดในการหาวิธีการทำงานใหม่ๆ 
แนวทางปฏิบัติงานใหม่ๆ หาวิธีการแก้ปัญหางานใหม่ๆ หรือเป็นผู้ริเริ่มจุดประกาย การเสนอแนวทางใน
การปฏิบัติงานแนวใหม่ๆ เพือ่ให้ทีมงานสามารถสร้างวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสมร่วมกนั 
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  2. มีเป้าหมายชัดเจน ผู้นำทีมงานจะต้องศึกษาและกำหนดเป้าหมายงานให้ชัดเจน 
เป็นไปตามแนวนโยบายของหน่วยงาน โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของการทำงาน ให้สมาชิกทีม
ได้รบัรู้ที่ชัดเจน เช่น เป้าหมายงานเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงระยะเวลา เป็นต้น 

  3. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก ผู้นำทีมจะต้องศึกษาแรงจูงใจในการ
ทำงานของสมาชิกทีมเป็น โดยสามารถสร้างแรงกระตุ้น โน้มน้าว และจูงใจให้สมาชิกทมีใช้ความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานของทีมให้แล้วเสรจ็ บรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ซึ่งสมาชิกทีมมคีวามเต็มใจ สุขใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

  4. มีความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาที่ดี ผู้นำทีมงานที่ดีต้องมีทักษะในการให้
คำปรึกษาที่ดี มีทักษะในการตัง้คำถามเปิดและปิดการใหค้ำปรึกษาที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และสื่อสารเชิงบวกได้ดี มีความสามารถในการค้นหาปัญหา ค้นหาทักษะ และความสามารถของสมาชิก
ผู้รับคำปรึกษาได้ดี รักษาความรักของผู้ขอรบัคำปรึกษา สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสามารถของสมาชิกทีมที่ดี ซึ่งหลักสำคัญในการให้คำปรึกษาที่ดีนั้น ผู้นำทีมต้องทำให้เขาเห็นตัวเอง 
และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง เขาต้องเป็นผู้อยากเปลี่ยน ไม่ใช่มีใครบังคับ เขาต้องรู้สึกว่าสามารถ
กระทำในสิ่งทีจ่ะเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้เขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทำไดง้่ายๆ และน่าสนใจหลุมทางทีเ่ขา
เจออยู่เป็นแค่ความคิดของเขากับเรื่องนั้นๆเท่านั้นเขาสามารถเลือกที่จะคิดในอีกด้านหนึ่งได้ด้วยตัวเขา
เอง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังซึ่งผู้นำทีมงานจะไม่ใช้คำถาม เช่น ทำไมถึง
เป็นอย่างนี้ แต่มีทักษะในการตัง้คำถามเพื่อค้นหาแนวคิดของผู้รับคำปรึกษา เช่น ถามว่า ทำอย่างไรจึง
แก้ไขได้ แทน โดยผู้นำทีมจะต้องสร้างความเชื่อมั่นซึ่งผู้รับคำปรึกษาสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง การให้
ความสำคัญทีก่ระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ การให้พลังแกผู่้รับคำปรึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผู้นำ 

  5. มีทักษะในการช้ีให้สมาชิกทีมรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยผู้นำทีมงานจะต้อง
สามารถแจกแจง ชี้แจง อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกทีมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของทีมได้อย่าง
เปิดเผย เช่น มีการประชุมชี้แจง หารือภารกิจของทีมที่ได้รบัมาเพ่ือมอบหมาย สั่งการ หรือกระจายภาระ
งานให้สมาชิกทีมได้รู้อย่างทั่วถึง สามารถช้ีแจงให้สมาชิกทีมได้เห็นความสำคัญของตนเองที่มีต่อ
ความสำเร็จของทีมงานได้อย่างดี 
  6. มีทักษะในการจัดระบบและโครงสร้างภายในทีม หัวหนา้ทีมจะต้องมีทักษะการคิดเชิง
ระบบ โดยสามารถจัดระบบการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จด้วยการประหยัดทรัพยากรขององค์กร สามารถ
จัดโครงสร้างการทำงานภายในทีมให้เกิดความเหมาะสม ในภาระงานและเป้าหมายงานที่ได้รับในแตล่ะ
งาน 
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  7. เป็นผู้ฟังที่ดี หัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่น โดยเฉพาะสมาชิกทีม การฟังเป็น
ทักษะส่วนหนึง่ของผู้นำที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ เอาใจใส่ การเห็นอกเห็นใจ และการรับรู้ข้อมูลของ
ผู้อื่นอย่างใจเปิดกว้าง เห็นความสำคัญขอความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี จะส่งผลให้
การรับรู้ข้อมูลมีความครบถ้วน มีมุมมองหลายๆมุมมองในการนำไปช่วยกันสร้างวิธีการทำงาน หาวิธี
แก้ปัญหางาน หรือพัฒนางานให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
  8. เป็นนักสื่อสารที่ดี หัวหน้าทีมงานต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สร้างระบบการสื่อสาร
แบบเปิด คือ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้สมาชิกทีมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หัวหน้าทีม
ต้องสามารถสรุปความคิดเห็นต่าง ๆ และนำเสนอเพื่อให้ทีมได้ข้อมูลนำไปคิดและตัดสินใจ ซึ่งการเป็นนัก
สื่อสารที่ดีต้องคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ที่จะมีสไตลแ์ละการแสดงออกที่แตกต่างกัน คำนึงถึง
อิทธิพลที่ส่งผลต่อการสื่อสาร เช่นภูมิหลังของสมาชิกทีม แนวคิดและทศันคติส่วนบุคคลของสมาชิกทีมที่มี
ต่องาน สภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลถึงการสือ่สาร เช่น สภาพเสียงดัง สภาพอากาศ สภาพแสง สภาพ
สถานที่ ภาวะความเร่งรีบ ความกดดัน เป็นต้น โดยผู้นำทีมจะต้องสร้างระบบการสื่อสารให้เป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง ให้มีโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และต้องมีทักษะในการใช้
ภาษาที่สร้างอิทธิพลโดนใจหรือสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกทมีคล้อยตามเพ่ือวัตถุประสงค์แห่งความสำเร็จ
ตามเป้าหมายงาน 

  9. เป็นนักวิเคราะห์และตัดสินใจที่ดี ผู้นำทมีต้องฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเริ่มต้น
จากการเป็นนักแสวงหาข้อมูลที่ดี อย่างน้อยข้อมูลที่ดีควรมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ เป็นข้อมลูที่มาจากของจริง
โดยการให้มีโอกาสจับ สัมผัส หรือมองเห็นสิ่งของจริงที่ใช้ในการทำงาน ข้อมูลที่มาจากสถานที่จริง ซึ่งผู้นำ
จะต้องลงไปสัมผัสถึงสถานทีท่ำงานจริงของสมาชิกทีม ไดม้ีโอกาสสัมผสัสภาพการทำงานจริงของสมาชิก
ทีม และประการที่สามปิดข้อมูลที่เป็นข้อเทจ็จริง หมายถึง เป็นข้อมูลทีแ่สดงภาพความเป็นจริงมิได้ถูก
บิดเบือนจากทัศนะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ผู้นำทมีต้องมีความสามารถในการดึงข้อเท็จจริงมาใช้ใน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อหาแนวทางการทำงาน และหากเป็นข้อมูลที่มีความก้ำกึ่งในการ
ตัดสินใจถึงผลดีผลเสีย ผู้นำต้องมีความสามารถและประสบการณ์ที่สูงในการกล้าที่จะตัดสินใจนำทีมให้
ทำงานได้ โดยเป็นผู้เปิดใจกว้างพอในการยอมรับผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเกบ็รวบรวมความรู้ ที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคลากร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง และสามารถพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ หากไม่มีการจดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบความรู้นั้นก็จะไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง

ที่ควรจะเป็น ถ้าวันหนึ่งผู้ที่มีความรู้เหล่านั้นเกษียร หรือออกจากราชการไป 

 2. ควรมบีุคลากรที่มีทักษะในการฝึกอบรม แนะนำถ่ายทอดความรู้ลักษณะงานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายควบคุม

ผู้ต้องขังประจำศาลอาญาด้านอื่น ๆ เช่น ดา้นการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการทบทวนทาง

ยุทธวิธี ด้านการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดา้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2. ควรมีการศกึษาในเรื่องเดียวกันนี้กับฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังไปศาลอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบการ

พัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  
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