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ผูเขารวมโครงการคือบุคลากรของคณะนิติศาสตรท้ังสายอาจารยและสายสนับสนุน โดยเชิญวิทยากร 2 คน 

ใน 2 อาชีพ ไดแก อาจารยปฐม สุวรรณโณ  หัวหนาสํานักงานทนายความและเปนอาจารยพิเศษ  และคุณโกศล อินทรศร 

ปลัดอําเภอบางเลน  ซ่ึงท้ัง 2 ทาน แสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้ 

มุมมองของอาชีพทนายความ 

ประเด็นคําถามท่ี 1  นักศึกษาในปจจุบันและอดีตมีความแตกตางกันในดานทักษะการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน 

        อยางไร 

   เห็นวาในปจจุบันตองยอมรับวา คนจบคณะนิติศาสตรคอนขางมาก และในงานของทนายความ  

จะเปนในลักษณะท่ีประสบความสําเร็จหรือท่ีจะมีลูกจาง หรือท่ีจะมาฝกงาน จะตองมีความเปนทนายความในระดับ

หนึ่ง กลาวคือ งานของทนายความไมมีความแนนอน จะตองมีพ้ืนฐานจากลูกความเดิม โดยสรางพ้ืนฐานในระดับ 1 2 

3 และ 4 พอมีพ้ืนฐานในระดับ 1 2 3 และ 4 แลว ทําใหฐานลูกความเดิมมาขยายตอโดยปากตอปาก  เนื่องจาก

ลูกความเดิมเคยทําคดีความกับทนายความคนนี้แลวไดนํามาบอกตอญาติพ่ีนองของเขา เพ่ือจะการันตีกับคนอ่ืนๆ

ประเด็นสําคัญก็คือวาการทําอาชีพทนายความนั้น เปนเรื่องของความเชื่อถือ  เชื่อใจ ความคุนเคย และการเปนท่ีรูจัก  

ประเด็นคําถามท่ี 2  บัณฑิตท่ีจบมาใหมจะตองเกงหรือไม อยางไร 

      นักศึกษาท่ีจบใหมควรจะตองมีความสามารถดังตอไปนี้  

       1. ตองมีความแมนยําในตัวบทกฎหมาย  

       2. ตองสูงานและขยัน ตองอุทิศเวลา เพราะอาชีพทนายความนั้นไมมีความแนนอน ตอง 

เสียสละเวลาจนกวางานจะแลวเสร็จ 

       3. การใชเครื่องมือเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรในเรื่องการทําเอกสาร  



    4. บุคลิกภาพ อาจจะตองเปนคนชางพูด รูจักเจรจา มีวุฒิภาวะท่ีสามารถโตตอบได มีมนุษย-

สัมพันธท่ีดี สามารถทําแทนนายจางได  และมีกาลเทศะ  สําหรับในเรื่องความรูความสามารถ ไมใชการตอบตรงตาม

ฎีกา เนื่องจากมีท้ังคนท่ีรูและไมรูดวย โดยจับประเด็นหลักและหาทางแกไขใหไดก็เพียงพอ 

 

ประเด็นคําถามท่ี 3  ทางมหาวิทยาลัยไดนํานักศึกษาลงพ้ืนท่ีชุมชน พบปญหาวานักศึกษาบางประเภทอธิบาย 

        กฎหมายใหแกชาวบานแลวชาวบานไมเขาใจกับภาษาท่ีนักศึกษาพูด ทําใหเกิดปญญาในเรื่อง 

      ของการสื่อสารซ่ึงกันและกัน มีทางแกไขไดอยางไรบาง 

ในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณของการทนายความ ตองมีการปลูกฝงเปนพิเศษ ในเรื่อง 

ของการทํางานของนักศึกษา การปฏิบัติหนาท่ี ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทําใหนักศึกษารูไดทันทีวาอันไหนเกิน

ขอบเขต อันไหนไมเกินขอบเขต ตองรูโดยอัตโนมัติและข้ึนอยูกับปญหาเฉพาะหนา  

 

ประเด็นคําถามท่ี 4 ในฐานะท่ีเปนนายจางของลูกศิษยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ อยากจะใหสะทอน ขอดี ขอเสีย 

     ขอบกพรอง จะไดนํามาปรับใชกับบัณฑิตรุนตอๆ ไป 

ในสวนของการฝกงาน ข้ึนอยูกับตัวเด็กวามีความพรอมท่ีจะเปดใจแลวยอมรับท่ีจะเรียนรู และ 

มีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู นายจางก็จะสามารถใสรายละเอียดเพ่ิมเติมไปใหเด็กได แตถาในเรื่องของกฎหมายท่ัวไป คนท่ี

เรียนจบปริญญาตรีสามารถตอบไดในระดับหนึ่ง แตถาเปนคนท่ีจบเนติฯสามารถท่ีจะตอบไดลึกลงในระดับหนึ่ง

มากกวาคนท่ีจบปริญญาตรี แตถาใหพูดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยนี้ในเรื่องการสอนกฎหมาย มหาวิทยาลัยนี้สอนดีแต

ยกเวน วิ.แพง และวิ.อาญา  

 

มุมมองของปลัดอําเภอ 

ประเด็นคําถามท่ี 1  ในปจจุบันนายจางเปนผูบังคับบัญชา ถาสมมติวา จะเลือกนักศึกษาจบใหม จะเลือกพิจารณา 

       ประเด็นไหนเปนสําคัญบาง 

  ในระบบราชการจะแตกตางกับระบบเอกชน เนื่องจากหนวยงานราชการไมไดจางโดยตรง เพราะวา

ตองใชกระบวนการสอบเขามากอน แลวจึงมาสัมภาษณภายหลัง จุดมุงหมายของระบบราชการ กลาวคือ ความรู

ความสามารถ หากวาไมมีความรูความสามารถก็จะไมสามารถเขาสูระบบราชการได แตปญหาของมหาวิทยาลัยกับ

ระบบราชการ คือ สิ่งท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยจะไมไดออกขอสอบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยท่ีสอนกฎหมายลักษณะท่ัวไป ใน



เรื่องของนิติวิธี และการตีความของกฎหมายก็จะไมมีออกขอสอบ แตสามารถนําไปตอยอดกับการทํางานได ท้ังนี้ถา

จะเขาสูระบบราชการถาไมใชผูพิพากษา อัยการ หรือตํารวจ ตองมีทักษะในการตีความกฎหมายเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  

นอกจากความรูความสามารถแลว ในเรื่องของ การสัมภาษณก็มีผล  ในการสอบคัดเลือกและจะตองผานการสอบ

ขอเขียนกอน จึงจะสามารถผานระบบราชการ ดังนั้น ความรูความสามารถก็เปนสิ่งท่ีสําคัญอันดับแรก ในเรื่องของการ

สัมภาษณนั้นจะดูบุคลิกภาพ กาลเทศะ และการสื่อสาร เปนสิ่งท่ีสําคัญรองลงมาจากความรูความสามารถ 

ประเด็นคําถามท่ี 2 ในคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มีวิชาฝกงานท่ีใหนักศึกษาไดออกไปฝกงานแลว 

        จะมีผลตอประสบการณทํางานหรือไม อยางไร 

มีผลอยางมาก เพราะวาในยุคนี้ถานักศึกษาจบใหม   มีประสบการณการทํางานหรือนักศึกษาได 

เรียนรูงานกอน จะทําใหนักศึกษารูใจตัวเองกอนวาชอบหรือไมชอบงานนั้น เนื่องจากในปจจุบันเด็กไมคอยมีเปาหมาย

ท่ีแนนอนเทาไหร 

 

ประเด็นคําถามท่ี 3  ขยายเรื่อง นิติวิธี และการตีความกฎหมาย ถาในเรื่องนิติศาสตรท่ีเรียนปริญญาตรีทุกสาขา  

ไมอาจทราบไดวา นักศึกษาปริญญาตรีจบแลวจะเปนอะไร แตพอเปนภาคระบบราชการก็จะใช 

กฎหมายบางอยาง ซ่ึงนักศึกษาปริญญาตรีอาจจะไมเคยเจอมากอน เชน พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฯลฯ 

เปนตน ซ่ึงนักศึกษาปริญญาตรีท่ีไมมีประสบการณมากอน ทําใหลูกจางไมอาจเลือกไดวาจะจางงาน ถาเทียบกับ

นักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีประสบการณ จะตองทําอยางไร ถาจะเขาทํางานในราชการ 

สําหรับในเรื่องของเคาโครงกฎหมายคืออะไร  เจตนารมณของกฎหมายคืออะไร  ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน 

เบื้องตนทําไมถึงตองเปนนิยามศัพท  ทําไมถึงตองมีบทนํา  สิ่งเหลานี้เปนทักษะท่ีจะสามารถนําไปตอยอดไดในทาง

กฎหมาย ถามีโทษทางอาญามีความแตกตางกันอยางไร เคาโครงพรบ.มีอะไรบาง   และในการสืบคนควาขอมูลทาง

กฎหมาย ท่ีจะสามารถคนควาหาความรูไดจากทางอินเตอรเน็ต เพราะในยุคนี้หนวยงานระบบราชการไดรับตรวจ 

สอบจากองคกรอิสระไดงาย ดังนั้น การเขาทํางานในระบบราชการ บัณฑิตท่ีจบมาใหมเขาทํางานมาพรอมกันแต

เติบโตไมเทากัน ซ่ึงอยูในระบบอุปถัมภ คือตองมีเสนสายอยูในสวนหนึ่ง การงานสวนหนึ่ง ของระบบราชการ 

เพราะวาเสนสายจะทําใหเติบโตไดอยางรวดเร็ว แตสุดทายถาใหเลือกก็เลือกคนท่ีทํางานเกงและขยัน 

 

ประเด็นคําถามท่ี 4 ในปจจุบันเด็กรุนใหมจะชอบท้ังหนวยงานราชการกับเอกชน ลักษณะของเด็กท่ีจะทํางาน 

     ราชการได จะตองมีลักษณะอยางไร 



ในปจจุบันระบบราชการจะเขาคอนขางยาก เพราะระบบราชการจะเริ่มตั้งแตการสอบเขา 

จนกระท่ังสอบสัมภาษณเปนสิ่งสุดทาย โดยท่ีคนสวนใหญมักเปนคนวางงานหรือคนท่ีอยากจะทํางานนั้น เชน 

ปลัดอําเภอ นายอําเภอ เปนตน หรืออีกกรณี คือคนท่ีพรอม   ดังนั้นจะไมรูวาใครเหมาะหรือไมเหมาะสม เนื่องจาก

จะตองเริ่มทํางานกอนถึงจะรูวาเหมาะสมหรือไม  

 

ประเด็นคําถามท่ี    5  สวนใหญ เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ของการทํางาน ดูอยางไร 

สิ่งท่ีแตกตางอยางชัดเจนในระบบราชการ คือ ระบบราชการจะอยูตรงกลางระหวางชาวบานกับ 

ผูบังคับบัญชา แตในปจจุบันขางบนกับขางลางมีหนวยงานตรวจสอบเสมอ ดังนั้น ความกดดันในยุคนี้จะเยอะมาก 

เม่ือกอนชาวบานจะไมตรวจสอบ แตตอนนี้ชาวบานเริ่มเขามาตรวจสอบหนวยงานราชการเยอะข้ึน ในดานนโยบาย

ตาง ๆ ท่ีจะตองมีความรวดเร็ว ในสวนของทางเอกชนจะชอบคนท่ีสําเร็จรูปมากกวาหนวยราชการ 

 

ประเด็นคําถามท่ี    6  ถาสมมติเด็กในคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯเ ขาไปทํางานเอกชนแลวรูวาไม 

       เหมาะสมกับตัวเอง จึงมาสอบเขาหนวยราชการโดยไดรับความกดดันจากครอบครัว ทําใหไมมี 

       ความสุขกับการทํางาน จะมีวิธีแกไขหรือแนะนําอยางไร 

เปนปญหาท่ีระบบราชการเจอเยอะมากในรอบท่ีผานมาท่ีเขามาทํางานใหม ถาอยูเกินหนึ่งป ก็จะ 

สามารถทํางานไดตอ ถาหากอยูหกเดือนถึงหนึ่งป แสดงวาไมสามารถทํางานตอได เพราะวาในปจจุบันงานนอกเวลามี

เยอะข้ึน เงินเดือนนอยลง คนตรวจสอบเยอะข้ึน  นอกจากทํางานในเวลาปกติแลว หาก ปปช. เรียกเขาไปตรวจสอบก็

ตองเสียเวลาการทํางานไปอีก จึงตองนํางานกลับมาทําท่ีบานหรือไมก็วันหยุดเสาร-อาทิตย  จึงเปนเหตุผลวาทําไมถึง

อยูทํางานไดไมเกินหนึ่งป ท้ังนี้ตองฝกความอดทนและพบเจอความกดดันจากรอบขาง 

 

ประเด็นคําถามท่ี  7  หลายคนมองวา ไปสอบราชการดีกวา มีนักศึกษาท่ีไปฝกงานท่ีสํานักทนายความบอกวาเหนื่อย 

ระบบกฎหมายเราไมดี ตองยอมรับวา ทนายความ ไมเหมือนอาชีพผูพิพากษา อัยการ    เพราะวา 

ทนายความไมมีผูชวยเหมือนกับผูพิพากษา อัยการ ท่ีสามารถทํางานแทนได ซ่ึงถือวาเปนจุดดอยของอาชีพทนายความ 

ดังนั้นการจะเปนทนายความไดตองมีความอดทน ความขยันเปนอยางมาก ดังนั้น จึงเปนขอแตกตางระหวางวิชาชีพ

ทนายกับวิชาชีพทางระบบราชการ คือ วิชาชีพทางระบบราชการจะตองสอบเขาเพ่ือเขามาทํางาน สวนวิชาชีพ

ทนายความจะตองฝกฝนกอน จึงยังไมสามารถทํางานทางดานทนายความได เปนไดเพียงนิติกรเทานั้น สิ่งสําคัญท่ีสุด 



คือ ขยัน อดทน มีความรูความสามารถในการโตตอบกฎหมายไดอยางแมนยํา โดยจะตองใชภาษาไดเปนอยางดี และ

ตองใชเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารไดดีอีกดวย 

ประเด็นคําถามท่ี   8  สําหรับมุมมองของนายจางหรือผูบังคับบัญชาคาดหวังอะไรกับคณะนิติศาสตรหรือทาง 

        มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนวา ตองมีบัณฑิตท่ีมีความพิเศษกวาสมัยกอนอยางไร 

ในสวนของระบบเอกชน ถาพูดถึงนายจางท่ีตองจายเงินเดือนก็จะเปนรูปแบบหนึ่ง แตถาไมจาย 

เงินเดือนก็จะเปนอีกรูปแบบหนึ่ง แตเม่ือไหรท่ีจายเงินเดือน คือ นักศึกษาปริญญาตรีจะตองมีความรูกฎหมาย ในการ

วางกลยุทธท่ีจะคุย ในเรื่องตาง ๆ ได  

ในสวนของระบบราชการ มีสิ่งท่ีสําคัญก็คือ ทักษะและประสบการณ ถานักศึกษาปริญญาตรีผาน 

การฝกงานมากอนและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได แตถาหากวายังไมมีประสบการณก็ไม

สามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 

สรุป  องคความรูความตองการบัณฑิตบัณฑิตในมุมมองของนายจาง  

1. อาชีพทนายความ  ตองขยัน อดทน ฝกฝนใหมีความรู สามารถโตตอบกฎหมายไดอยางแมนยํา  ใชภาษา 

ไดเปนอยางดี และตองใชเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารได 

2. สําหรับวิชาชีพทางระบบราชการจะตองสอบเขา ตองมีทักษะ มีประสบการณผานงาน มีมนุษยสัมพันธท่ี

ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   

3. ท้ังสองอาชีพตองการบุคลากรท่ีมีความขยัน อดทน แมนยํา ใชเทคโนโลยีได 

********** 


