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บทคัดย่อ 
รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย, ปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะ ทักษะและประสบการณ์ในการท างาน การมีความรู้ความสามารถ การเรียนรู้พัฒนา
ความสามารถ ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการศาลยุติธรรมนั้นประกอบด้วยโอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างาน บุคลากรไม่มีการพัฒนาตนเอง ประกอบกับองค์กรไม่มีวัฒนธรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และการมีโครงสร้างอัตราก าลังที่มีฐานต าแหน่งระดับล่างที่มากกว่าต าแหน่งระดับสูง โดยมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งไว้อย่าง
ชัดเจนและมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย การมีระบบการคัดเลือกในการเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใส มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม จัดอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานและความก้าวหน้าในสายงาน ปรับสัดส่วนโครงสร้างขอ ง
ต าแหน่งระดับล่างกับต าแหน่งระดับสูงให้เหมาะสม และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

ค าส าคัญ: ปัจจัย  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม   ศาลยุติธรรม 
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บทน า 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน หากจะกล่าวถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือเอกชน ล้วนประกอบไปด้วยปัจจัยทางการบริหาร อันประกอบด้วย 4 M คือ  
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) เป็นที่ยอมรับกัน
อย่างเป็นสากลว่าคนหรือทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญมากท่ีสุด องค์การใดสามารถรักษาไว้ซึ่งคนที่มี
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์การนั้นย่อมมีศักยภาพที่จะด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็น
ผลผลิตหรือการบริการตามแต่ละประเภทขององค์การ ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่องค์การ โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้านความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ซึง่จะเป็นองค์ประกอบที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่น าระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) 
มาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Plan) 
เป็นเครื่องมือในการก าหนดกรอบทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรมให้มีความถูกต้อง  แม่นตรง 
สอดคล้องกับบริบทของศาลยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงภายใต้บทบาทภารกิจหน้าที่ของศาลยุติธรรม  
ในการอ านวยความยุติธรรมด้วยความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความเสมอภาค 
เท่าเทียม ส านักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมในระยะ 4 ปี โดยมุ่งเน้นการอ านวย 
ความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม และ
การเข้าถึงกระบวนการของศาลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ JUSTICE 
(ส านักงานศาลยุติธรรม, 2560) 

โดยที่แนวคิดและหลักการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) นั้น เป็นการ 
วางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และผลงาน เพ่ือการเตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการและเป็นการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
จากประสบการณ์ในการท างานในหน่วยงานหรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นประสบการณ์  
ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อจะด ารงต าแหน่งส าคัญของส่วนราชการนั้น และยังเป็นการจูงใจให้บุคลากร 
ในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและ
สร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการ
ท างานทีห่ลากหลาย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับ
การแต่งตั้งข้าราชการภายในที่ด าเนินการได้สอดคล้องและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ข้าราชการที่ ก.พ. ก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2556, หน้า 8) 

ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาและสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม โดยมุ่งที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีผลต่อทางก้าวหน้าของข้าราชการศาลยุติธรรมเพ่ือที่จะได้ทราบสาเหตุและสภาพของ
ปัญหาที่แท้จริงและน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร รวมถึงการ
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สร้างบุคลการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กรต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ  
ศาลยุติธรรม 
 3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
 ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม 
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะข้าราชการในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม
เท่านั้น 
 3. ขอบเขตด้านเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม 
 2. ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ  
ศาลยุติธรรม 
 3. ท าให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชี พ
ข้าราชการศาลยุติธรรม 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

ทางวิชาการ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จุลนิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ประกาศ ค าสั่ง 
และเอกสารทางราชการ ที่เก่ียวข้องกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ  

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรม ที่มีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนทางก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling)  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากร 
ที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 40) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(key informants) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม จ านวน 8 คน ดังนี้ ผู้อ านวยการส านักการเจ้าหน้าที่จ านวน 1 คน 
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ผู้อ านวยการส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอาญามีนบุรี  จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลแพ่งมีนบุรี  
จ านวน 1 คน และนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ จ านวน 4 คน 

 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
1.  ปั จจัยที่มีผลต่อเส้นทางความก้ าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติ ธรรม  

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรมส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า ความช านาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ การมีความรู้ความสามารถและ
วุฒิการศึกษา การเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ความใฝ่รู้และการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ สมรรถนะในการท างาน ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ศักยภาพและความสามารถ  
ส่วนบุคคล ทักษะและประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ในขณะเดียวกันค่าจ้าง ค่าตอบแทนก็เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต จึงเกิด
แรงจูงใจพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือที่จะได้เลื่อนต าแหน่งและได้รับค่าตอบแทน 
ที่สูงขึ้น อีกทั้งการมีสภาพแวดล้อมในการท างานดี ท าให้รู้สึกรักองค์กร จึงมีแรงจูงใจที่ต้องการจะ
พัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพท่ีท าอยู่ปัจจุบัน 
 2. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม
จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
ศาลยุติธรรม ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ระบบการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมให้ทั่วถึง ท าให้บุคลการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถส่วนบุคคล ทักษะและประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถในการท างานไม่ถูกใจ 
ผู้ประเมินการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถ เนื่องจากศาลชั้นต้นมีปริมาณคดีจ านวนมาก ท าให้
ข้าราชการศาลยุติธรรมมีโอกาสน้อยมากที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาองค์ความรู้ให้รอบรู้ในงานต่าง ๆ เมื่อ
การแข่งขันโดยการสอบก็จะไม่มีเวลาเพ่ิมองค์ความรู้ได้ บุคลากรไม่มีการพัฒนาตนเอง ประกอบกับ
องค์กรไม่มีวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากต่อความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพของตนเอง ประกอบกับการมีโครงสร้างอัตราก าลังที่มีฐานต าแหน่งระดับล่างที่มากกว่า
ต าแหน่งระดับสูงในปริมาณมากอย่างเห็นได้ชัด คือรูปทรงสามเหลี่ยมที่มีลั กษณะฐานกว้างมาก 
แต่ด้านบนกลับมีลักษณะแหลมแคบ แทนที่จะมีลักษณะพอดีคือสามเหลี่ยมด้านเท่ากัน กล่าวคือ
สัดส่วนต าแหน่งระดับล่างกับต าแหน่งระดับสูงไม่สมมาตรกันและมีต าแหน่งในสายงานที่หลากหลาย 
ท าให้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรมมีความล่าช้าและมีอุปสรรคมากขึ้น 
ที่ข้าราชการศาลยุติธรรมระดับล่างจะก้าวไปสู่ต าแหน่งระดับสูงหรือระดับผู้บริหารได้ 
 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ   
ศาลยุติธรรม จากการวิจัยพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม ประกอบด้วย 

 1. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนและมีการพัฒนาควบคู่
กันไปด้วย 
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 2. การมีระบบการคัดเลือกในการเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นระบบ ชัดเจน เป็นธรรมและ
โปร่งใส มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม   

 3. สนับสนุนให้มีการพบปะกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 

 4. การสร้างความผูกพันในอาชีพเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่   

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการธุรการให้มีการอบรมเพ่ิมพูนทักษะด้านการ 
บริหารงานบริหารองค์กรและบริหารงานบุคคล เพ่ือจะน าเสนอผู้บริหารยุคใหม่ทั้งในด้านเปลี่ยน
รูปแบบทางด้านความกล้าพูด กล้าท าและกล้าออกความคิดเห็น   

 6. การบริหารงานบุคคลให้ปริมาณงานเทียบกับปริมาณคน สามารถมีเวลาในการเรียนรู้
และพัฒนางานในองค์กรหรืองานต่าง ๆ เรียนรู้ได้เข้าใจ จนสามารถเป็นผู้พัฒนาระบบงานได้   

 7. การเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับระบบงานและระบบคนรุ่นใหม่ 
 8. การก าหนดข้อในการประเมินและระบุระดับคะแนนให้เป็นมาตรฐานของแต่ละ 

สายงานให้ชัดเจน โปร่งใส แจ้งหรือประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประเมินการท างานของตนเองและให้
มีการประเมินผลการท างาน 4 แนวในทางลับ ดังนี้ คือ   

8.1 เพื่อนร่วมงานประเมินกันเอง   
8.2 บุคคลจากหน่วยงานอื่นที่มีการประสานงานหรือมกีารท างานด้วยกันประเมิน   
8.3 หัวหน้าเป็นผู้ประเมิน   
8.4 หัวหน้าสูงสุดประเมินในภาพรวม   

 9 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานและความก้าวหน้าในสายงาน 
 10. ปรับสัดส่วนโครงสร้างของต าแหน่งระดับล่างกับต าแหน่งระดับสูงให้เหมาะสม   
 11. มีการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   
 12. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารต้องสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถให้มี

โอกาสสร้างผลงานและเข้าสู่ระบบการคัดเลือกท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 
 13. ควรก าหนดระยะเวลาในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับให้มีช่วงห่าง

พอประมาณ คือ 3 ปี ถึง 5 ปีขึ้นไป 
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ 

เฉพาะด้าน 
 15. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 16. ส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 

เพ่ือสามารถแข่งขันกับบุคคลอ่ืนได้   
 17. ส่งเสริมการให้ทุนการศึกษา เพ่ือข้าราชการศาลยุติธรรมจะได้มีโอกาสศึกษาต่อ 

ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ต้องการสมัครได้  
 18. ส่งเสริมให้ข้าราชการประเภททั่วไปสามารถก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การเปิดสอบจาก

ประเภททั่วไประดับช านาญงานไปเป็นประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต้องสร้างความแตกต่างของ
ต าแหน่งที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการที่จะสอบเพ่ือเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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 19. จัดทุนการศึกษาให้เพียงพอต่อข้าราชการศาลยุติธรรม   
 20. สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมให้มีการพัฒนาตนเอง เช่น จัดอบรม 

หมุนเวียนงาน ศึกษางานต าแหน่งอ่ืน ๆ ของหน่วยงานอ่ืนที่มีเส้นทางความก้าวหน้าที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกับศาลยุติธรรม 
 จากแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ
ศาลยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการวางแผน 
(Planning) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือให้ศาลยุติธรรมบรรลุจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงงจูงใจให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือมุ่งสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม 
 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม จากการ
วิจัยพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม มี
ดังต่อไปนี้ 

 1. การสร้างความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นสิ่งส าคัญ 
และจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาควบคู่กันไปในทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและ
บุคลิกภาพ รวมทั้งเสริมสร้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้สอดคล้องกับระดับที่
ได้รับการแต่งตั้งด้วย 

 2. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
 3. รวมถึงการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน   
 4. มีการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาลยุติธรรมให้พร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 5. องค์กรควรเพ่ิมกรอบอัตราก าลังทางด้านผู้บริหารให้มีเพ่ิมขึ้นและก าหนดสัดส่วนของ

ผู้บริหารระดับสูงที่มาจากข้าราชการตุลาการและข้าราชการธุรการ   
 6. ส านักงานศาลยุติธรรมเพ่ิมเส้นทางแห่งการเรียนรู้ใหม่ ๆ หรือให้ข้าราชการบ านาญ 

ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานธุรการศาลน าเสนอเทคนิคหรือแนวความคิดและการแก้ไขปัญหา
ในงานให้กับบุคลากรของศาล โดยการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมองค์กร  

 7. อาจจัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในต าแหน่งปัจจุบัน เพ่ือประกอบ
คะแนนการประเมินผลงาน เพ่ิมการทดสอบการท างานจริง นอกจากการสอบข้อเขียนในการ  
ย้ายสายงาน 

 8. ข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะเลื่อนขึ้นระดับหรือประเภทต าแหน่งที่สูงขึ้น ควรต้องมี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในงานที่เหมาะสมกับต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง และมีหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์ วิธีการประเมิน เนื่องจากความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่เพียงแต่บุคลากรจะได้ประโยชน์
แล้วองค์กรจะต้องได้ประโยชน์จากผลงานที่เกิดจากบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่จะ
ช่วยผลักดันภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้ด้วย บางครั้งท่ีหน่วยงานได้ผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นที่ต่ ากว่ามาตรฐานของต าแหน่ง เป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น ความก้าวหน้าในอาชีพ
และการพัฒนาศักยภาพของบุคคลาจะต้องไปด้วยกัน 
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 9. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างาน   
 10. ก าหนดค่าตอบแทนให้สูงขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
 11. ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติผู้ที่จะได้เลื่อนระดับให้มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานในระดับปัจจุบัน 3 ปี ถึง 5 ปีขึ้นไป 
 12. ส านักงานศาลยุติธรรมต้องชี้แจงอธิบายให้ข้าราชการสังกัดทราบว่า ต าแหน่ งที ่

ด ารงอยู่ในปัจจุบันสามารถเติบโตได้แค่ไหนและมีช่องทางใดบ้างที่จะสามารถส่งเสริมให้ข้าราชการ
ศาลยุติธรรสอบเปลี่ยนสายงาน ส่งเสริมให้มีการคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่งมาท างานในองค์กร 

 13. ทบทวนต าแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม ในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง   
 14. ทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในเรื่องวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษาของ

ข้าราชการศาลยุติธรรม 

 อภิปรายผล 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นการศึกษา 

ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรมเพ่ือให้หน่วยงาน
ได้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความช านาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ  การมีความรู้
ความสามารถและวุฒิการศึกษา การเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ความใฝ่รู้และการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สมรรถนะในการท างาน ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ศักยภาพและ
ความสามารถส่วนบุคคล ทักษะและประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
สายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม ในขณะเดียวกันค่าจ้าง ค่าตอบแทนก็เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต 
จึงเกิดแรงจูงใจพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือที่จะได้เลื่อนต าแหน่งและได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น อีกทั้งการมีสภาพแวดล้อมในการท างานดี ท าให้รู้สึกรักองค์กร จึงมีแรงจูงใจที่
ต้องการจะพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพที่ท าอยู่ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี ,2563) ได้กล่าวว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นค าที่ใช้ตาม
ความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นค าที่ค่อนข้างใหม่ เกิดขึ้นมาในช่วงระยะ 25 -30 ปีนี้เอง เกิดในช่วง  
พ.ศ. 2508-2513 หรือ ค.ศ. 1965-1970 ท าให้เรามอง “มนุษย์” ในความหมายที่สัมพันธ์เศรษฐกิจ 
เอามนุษย์มาใช้เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเหมือนกับทรัพยากรอย่างอ่ืน เพ่ือความเจริญทางเศรษฐกิจ 
เป็นปัจจัยในการผลิต แต่หากมองในมุมกว้างเห็นความเป็นจริงแล้ว “มนุษย์” เป็นชีวิตที่มีความหมาย
ประเสริฐ มีความส าคัญในตัวของมันเอง ไม่ใช่เพียงเครื่องมือหรือส่ วนประกอบที่จะเอามาใช้
สร้างสรรค์สิ่งอ่ืนเท่านั้น ความมายของ “มนุษย์” มี 2 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 “มนุษย์” ในฐานที่เป็น 
“ทรัพยากร” ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมที่มีความส าคัญยิ่งกว่าทรัพยากรอ่ืน ๆ ทั้งหมด  
ในการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉะนั้น เราจึงต้องการคนที่แข็งแรง มีสุขภาพดี  
มีสติปัญญา เชี่ยวชาญในวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีความประพฤติดีไม่เหลวไหล 
รักงาน รู้จักรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและอดทน เป็นต้น เพ่ือประสิทธิภาพในการผลิตและในการ
สร้างสรรค์สังคม ชั้นที่ 2 “มนุษย์” ในฐานะที่เป็น “ชีวิต” โดยที่ในตัวของมันเองสามารถท าให้เป็น
ชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ได้ เราจะต้องพัฒนามนุษย์ให้มี “ชีวิต” ที่ดีงามในตัวของเขาเองเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ 
มีอิสรภาพ มีความสุขในตัวเองและทั้งนี้มนุษย์ที่มีความเจริญงอกงามพัฒนาอย่างดีแล้วนั้น ไม่ใช่  
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เป็นเพียง “สิ่งที่ถกูน าไปใช้” เท่านั้น แต่มีความหมายเป็น “ผู้กระท า” ด้วย โดยเป็นผู้มีความสามารถ
กระท าหรือน าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะมีความหมายเป็นการพัฒนาที่แท้จริง  

2. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม มี
ประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ ปัญหาด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ระบบการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมให้ทั่วถึงท าให้บุคลการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ
และความสามารถส่วนบุคคล ทักษะและประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถในการท างาน  
ไม่ถูกใจผู้ประเมิน การเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถเนื่องจากศาลชั้นต้นมีปริมาณคดี 
จ านวนมาก ท าให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมีโอกาสน้อยมากที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาองค์ความรู้ให้รอบรู้
ในงานต่าง ๆ เมื่อการแข่งขันโดยการสอบก็จะไม่มีเวลาเพ่ิมองค์ความรู้ได้ บุคลากรไม่มีการพัฒนา
ตนเอง ประกอบกับองค์กรไม่มีวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก 
ต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ประกอบกับการมีโครงสร้างอัตราก าลังที่มีฐานต าแหน่ง
ระดับล่างที่มากกว่าต าแหน่งระดับสูงในปริมาณมากอย่างเห็นได้ชัด คือรูปทรงสามเหลี่ยมที่มีลักษณะ
ฐานกว้างมากแต่ด้านบนกลับมีลักษณะแหลมแคบ แทนที่จะมีลักษณะพอดีคือสามเหลี่ยมด้านเท่ากัน 
กล่าวคือสัดส่วนต าแหน่งระดับล่างกับต าแหน่งระดับสูงไม่สมมาตรกันและมีต าแหน่งในสายงานที่
หลากหลาย ท าให้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรมมีความล่าช้าและมี
อุปสรรคมากขึ้นที่ข้าราชการศาลยุติธรรมระดับล่างจะก้าวไปสู่ต าแหน่งระดับสูงหรือระดับผู้บริหารได้ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) แนวคิดของ  
เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563) อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับบริบทของการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย ก็คือการท าให้ทรัพยากร
มนุษย์นั้น ๆ มีคุณภาพหรือการท าให้คนมีคุณภาพ แต่คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ หรือคุณภาพของ
คนในลักษณะใดจึงจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกระบวนการพัฒนา ควรสอดคล้องกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ด้วย เมื่อพิจารณามิติต่าง ๆ ในตัวคนแล้ว การพัฒนาคนให้เป็นคนที่มี
คุณภาพ มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ 4 มิติ คือ 1) มิติด้านความรู้ เป็นมิติที่มีความเกี่ยวพัน 
กับการศึกษา ทั้งเป็นการศึกษาในรูปแบบ (การศึกษาในระบบ) และการศึกษาอรูปแบบ (การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 2) มิติด้านทักษะ เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับความสามารถ 
ในการท างาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับมิติความรู้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนที่ไม่มีทักษะและ
ไม่สามารถท างานอะไรได้เลยนั้นเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ 3) มิติด้านสุขภาพและอนามัย เป็นมิติที่
เกี่ยวกับความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 4) มิติด้านทัศนคติ
หรือคุณธรรม เป็นมิติที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม การแสดงออกของคน  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะและมิติด้านสุขภาพอนามัย มีกระบวนการ 
ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับการกระตุ้นจากแนวความคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในแง่ของมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ในขณะที่การพัฒนาคนในมิติ
ทัศนคติและคุณธรรมถูกละเลยมองข้ามในช่วงต้นที่มีการเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะปัจจัย
การผลิต ทั้งนี้มีสาเหตุประการหนึ่งมาจากนักพัฒนาการที่ผลักดันการพัฒนาระบบการศึกษา 
มีสมมติฐานว่า เมื่อคนได้รับการศึกษา ได้รับการฝึกหัด ฝึกฝนเกิดความรู้และทักษะที่เหมาะสม 
กับอาชีพแล้ว คุณสมบัติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติและคุณธรรมที่พึงปรารถนาจะเกิดขึ้นใน
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ตัวตนของคนเหล่านั้นโดยปริยาย แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง สังคมยังมี
ปัญหาตราบเท่าที่ยังไม่มีการพัฒนาคนเกิดครอบคลุมทั้ง 4 มิติข้างต้นอย่างจริงจัง   
 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
ศาลยุติธรรม มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  1) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งไว้
อย่างชัดเจนและมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย  2) การมีระบบการคัดเลือกในการเลื่อนต าแหน่งอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใส มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม  
3) สนับสนุนให้มีการพบปะกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
เพ่ือนร่วมงานและเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร  4) การสร้างความผูกพันในอาชีพเพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  5) เพ่ิมประสิทธิภาพของ
ข้าราชการธุรการ ให้มีการอบรมเพ่ิมพูนทักษะด้านการบริหารงานบริหารองค์กรและบริหารงานบุคคล
เพ่ือจะน าเสนอผู้บริหารยุคใหม่ทั้งในด้านเปลี่ยนรูปแบบทางด้านความกล้าพูด กล้าท าและกล้าออก
ความคิดเห็น  6) การบริหารงานบุคคลให้ปริมาณงานเทียบกับปริมาณคน สามารถมีเวลาในการ
เรียนรู้และพัฒนางานในองค์กรหรืองานต่าง ๆ เรียนรู้ได้เข้าใจจนสามารถเป็นผู้พัฒนาระบบงานได้  
7) การเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับระบบงานและระบบคนรุ่นใหม่   8) การก าหนดข้อในการ
ประเมินและระบุระดับคะแนนให้เป็นมาตรฐานของแต่ละสายงานให้ชัดเจน โปร่งใส แจ้งหรือประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประเมินการท างานของตนเองและให้มีการประเมินผลการท างาน 4 แนว 
ในทางลับ ดังนี้  คือ 8.1) เพ่ือนร่วมงานประเมินกันเอง 8.2) บุคคลจากหน่วยงานอ่ืนที่มีการ
ประสานงานหรือมีการท างานด้วยกันประเมิน 8.3) หัวหน้าเป็นผู้ประเมิน 8.4) หัวหน้าสูงสุดประเมิน
ในภาพรวม  9) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานและความก้าวหน้าในสายงาน   
10) ปรับสัดส่วนโครงสร้างขอต าแหน่งระดับล่างกับต าแหน่งระดับสูงให้เหมาะสม  11) มีการทบทวน
เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  12) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารต้อง
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถให้มีโอกาสสร้างผลงานและเข้าสู่ระบบการคัดเลือกที่
เป็นธรรมและเหมาะสม  13) ควรก าหนดระยะเวลาในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับให้มีช่วงห่าง
พอประมาณ คือ 3 ปี ถึง 5 ปีขึ้นไป  14) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน  15) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  16) ส่งเสริมให้
ข้าราชการศาลยุติธรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือสามารถสามารถแข่งขันกับ 
บุคคลอ่ืนได้  17) ส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาเพ่ือข้าราชการศาลยุติธรรมจะได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ต้องการสมัครได้   18) ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ประเภททั่วไปสามารถก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การเปิดสอบจากประเภททั่วไประดับช านาญงานไปเป็น
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต้องสร้างความแตกต่างของต าแหน่งที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การที่จะสอบเพ่ือเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น  19) จัดทุนการศึกษาให้เพียงพอต่อข้าราชการศาลยุติธรรม  
20) สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมให้มีการพัฒนาตนเอง เช่น จัดอบรม หมุนเวียนงาน 
ศึกษางานต าแหน่งอ่ืน ๆ ของหน่วยงานอ่ืนที่มีเส้นทางความก้าวหน้าที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับศาล
ยุติธรรม  
  จากแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ  
ศาลยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการวางแผน 
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(Planning) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือให้ศาลยุติธรรมบรรลุจุดมุ่ งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงงจูงใจให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือมุ่งสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม และสอดคล้องกับ  
แนวคิดของ Boxall (อ้างถึงใน กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557, หน้า 10-11) อธิบายว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง แนวทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งเน้นใช้ความสามารถ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบรรลุข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
ความส าเร็จเกิดจากการบูรณาการ นโยบายโปรแกรมการด าเนินงานและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การจ้างงาน 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม 
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  1) การสร้างความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ข้าราชการ 
ศาลยุติธรรมเป็นสิ่งส าคัญและจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาควบคู่กันไปในทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้  
ความสามารถและบุคลิกภาพ รวมทั้งเสริมสร้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ให้สอดคล้องกับระดับที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย  2) ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  3) รวมถึง
การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  4) มีการพัฒนาศักยภาพ
ของข้าราชการศาลยุติธรรมให้พร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  5) องค์กรควรเพ่ิมกรอบ
อัตราก าลังทางด้านผู้บริหารให้มีเพ่ิมขึ้นและก าหนดสัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่มาจากข้าราชการ
ตุลาการและข้าราชการธุรการ  6) ส านักงานศาลยุติธรรมเพ่ิมเส้นทางแห่งการเรียนรู้ใหม่ ๆ หรือให้
ข้าราชการบ านาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานธุรการศาลน าเสนอเทคนิคหรือแนวความคิด  
และการแก้ไขปัญหาในงานให้กับบุคลากรของศาล โดยการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมองค์กร   
7) อาจจัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในต าแหน่งปัจจุบัน เพ่ือประกอบคะแนนการ
ประเมินผลงาน เพ่ิมการทดสอบการท างานจริง นอกจากการสอบข้อเขียนในการย้ายสายงาน   
8) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะเลื่อนขึ้นระดับหรือประเภทต าแหน่งที่สูงขึ้นควรต้องมีความรู้
ความสามารถประสบการณ์และความช านาญในงานที่เหมาะสมกับต าแหน่งและระดับต าแหน่ง และมี
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
วิธีการประเมิน เนื่องจากความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่เพียงแต่บุคลากรจะได้ประโยชน์แล้ว  
องค์กรจะต้องได้ประโยชน์จากผลงานที่เกิดจากบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่จะช่วย
ผลักดันภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้ด้วย บางครั้งที่หน่วยงานได้ผู้ผ่านการคัดเลือก  
เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นที่ต่ ากว่ามาตรฐานของต าแหน่ง เป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น ความก้าวหน้าในอาชีพ
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะต้องไปด้วยกัน  9) สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างาน   
10) ก าหนดค่าตอบแทนให้สูงขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน  11) ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติ 
ผู้ที่จะได้ เลื่อนระดับให้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในระดับปัจจุบัน 3 ปี  ถึง 5 ปีขึ้นไป   
12) ส านักงานศาลยุติธรรมต้องชี้แจงอธิบายให้ข้าราชการสังกัดทราบว่าต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน
สามารถเติบโตได้แค่ไหนและมีช่องทางใดบ้างที่จะสามารถส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรร ม 
สอบเปลี่ยนสายงาน ส่งเสริมให้มีการคัดเลือกเพ่ือให้ ได้คนดี  คนเก่งมาท างานในองค์กร   
13) ทบทวนต าแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง  14) ทบทวน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในเรื่องวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษาของข้าราชการศาลยุติธรรม
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy and Noe (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563 หน้า 2 )  
ได้อธิบายความหมายของค าว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรและหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้อง
ด าเนินการ 6 หน้าที่ คือ  1) การจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม (Staffing) 
ภารกิจนี้จะครอบคลุมถึง 1.1) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) 1.2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Planning) 1.3) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 1.4 การสรรหาและการ
คัดเลือก (Recruitment & Selection)  2). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development : HRD) ซึ่งจ ารวมถึงงานที่เกี่ยวกับ 2.1) ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development) 2.2) การวางแผนและการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน 2.3) การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  3). การจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
(Compensation and Benefits)  4) การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในองค์การ (Safety 
and Health)  5) แรงงานสัมพันธ์ (Employee and Labor Relations) การประสานความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและรวมไปถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชน นอกจากนี้  งานที่ครอบคลุมไปถึงระเบียบวินัย 
(Discipline), กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม (Law), สหภาพแรงงานและองค์กร
ทางด้านแรงงาน (Union)  6) การสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตรวจสอบและวิจัย 
(Human Resource Information System : HRIS Audit and Research) 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากร

ของศาลยุติธรรมในทุกระดับและทุกต าแหน่ง เพ่ือให้ได้รับทราบและได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้มี
การสอดประสานกับระบบการบริหารงานของศาลยุติธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมถึงการมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) 
นอกจากจะเป็นการมุ่งไปสู่ความส าเร็จแล้วยังเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตัวบุคลากร
ควบคู่กันไปด้วย หากต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรมอย่างที่มุ่งหวัง
ไว้นั้น ก็ควรมีแบบแผนการพัฒนาอาชีพที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพัฒนาได้
เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 

2. ควรสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงานของแต่ละระดับ แต่ละต าแหน่งและพร้อมรองรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  
 3. ควรมีการพัฒนาบุคลกรในสังกัดศาลยุติธรรมเพ่ือให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมกับงาน 
ในหน้าที่และมีองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการศาลยุติธรรม 
รวมทั้งการมีทักษะด้านดิจิทัลที่ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ 
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