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การศึกษาค้นคว้าอิสระนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ 

ขา้ราชการธุรการ สงักดัสํานักงานอยัการสูงสุด จํานวน  คน โดยเครอืงมอืทใีช้ในการวจิยั เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการประมวลผลขอ้มูลโดยใช้หลกัการทางสถติไิด้แก่ ค่าความถ ี

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดยีว F-test สถติกิารวเิคราะหก์าร

ถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) และสถติเิชงิพรรณนา ไดผ้ลการศกึษา ดงันี 

 . ปัจจยัสว่นบุคคลของขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการสงูสุด ทมีอีายุ การศกึษา ตําแหน่ง

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และอตัราเงนิเดือนทแีตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการพฒันาทรพัยากร

มนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สาํนกังานอยัการสงูสุดทแีตกต่างกนั 

 . ปัจจยัทสีง่ผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุด 

โดยพบว่า การสนับสนุนของผู้บริหารระดบัสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีความรู้เชิงพฤตกิรรม

มนุษย์ ผลการปฏิบตังิานของภารกิจหลกัอนืๆ ของการบริหารทรพัยากรและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานส่งผลต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศ

ทางบวก อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิ ี .  โดยความซบัซ้อนขององคก์ร/การจดัการองคก์รไม่ส่งผลต่อ

การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุด 

 . ภาพรวมของระดับความคิดเห็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สํานักงานอยัการสงูสุด อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลยีอยู่ท ี .  และผลการศกึษายงัแสดงใหเ้หน็ว่าระดบั

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของกลุ่มตวัอย่างสามารถจําแนกไดด้งันี เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการพฒันา และดา้นการศกึษา มคี่าเฉลยีท ี .  .  และ .  ตามลําดบั 

 

คาํสาํคญั: ปัจจยั การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ สํานักงานอยัการสงูสุด 

 



ABSTRACT 

 

This independent study aims to study factors affecting human resource 

development of administrative officials’ s Attorney General. The sample group used in 

this study was administrative officials under the Office of the Attorney General, the number 

of 380 people by the tools used in the research as a questionnaire and data processing 

using statistical principles such as frequency, percentage, mean, standard deviation One-

way variance, F-test, multiple regression analysis and descriptive statistics. The results 

of the study were as follows: 

 1. Personal factors of administrative officials Office of the Attorney General, age, 

education, position, period of service and different salary rates have opinions on human 

resource development of administrative officials Different Attorney General's Office. 

 2. Factors affecting human resource development of administrative officials Office 

of the Attorney General, found that the support of senior executive’s advancement of 

technology, Management human behavioral knowledge, Performance of other major 

missions of resource management and working environment affecting human resource 

development of administrative officials Office of the Attorney General in a positive direction 

statistically significant at 0.05. The complexity of the organization/organizational 

management does not affect the human resource development. 

 3. Overview of the level of human resource development opinions of 

administrative officials Attorney General's Office at a high level the mean is 4.12 and the 

results also show that the level of human resource development of the sample can be 

classified as follows. When considering each aspect, it was found that training, 

development and education The mean was 4.20, 4.14 and 4.02 respectively. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

การบรหิารองค์การให้ประสบความสําเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ

องคก์าร นอกจากองคก์ารจะตอ้งมเีครอืงมอื วสัดุอุปกรณ์ และระบบงานทดีแีลว้ องคก์ารจะต้อง

มทีรพัยากรมนุษยท์มีคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถทดีดีว้ย ยงิองคก์ารมทีรพัยากรมนุษย์ทมีี

ความรู้ ทกัษะ ความสามารถมาก องค์การก็จะยิงสามารถพฒันาองค์การให้เจริญก้าวหน้า

ไดม้ากขนึ ทรพัยากรมนุษยถ์อืเป็นปัจจยัทสีําคญัในการช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสําเรจ็ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายทกีําหนดไว้ องค์การจงึต้องมกีารลงทุนพฒันาความรู้ ทกัษะ และ

ความสามารถของทรพัยากรมนุษยใ์ห้สามารถเป็นทุนมนุษย์ทดี ี(จรีะ ประทปี, ) ด้วยเหตุ

ดงักล่าวจงึถอืได้ว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทมีคีวามสําคญัทสีุดคอืการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ โดยถือได้ว่าเป็นหน้าทีของผู้บริหารขององค์การในการทีจะวางแนวทางในการ

ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอและมี

ประสิทธิภาพ เนืองจากหากองค์กรมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษย์อย่างถูกต้องเหมาะสมย่อม

ส่งผลใหก้ารดําเนินงานขององคก์ารในด้านต่างๆ ประสบความสําเรจ็ ภายใต้การเปลยีนแปลงที

จะไปใชท้างเทคโนโลยชีนัสงูในการดาํเนินงาน (จริะพงค ์เรอืงกุน, 2559)  

การพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึเป็นไปในลกัษณะของการดําเนินการเพอืทจีะเพมิความรู ้

ความสามารถ ความชํานาญและทกัษะในการปฏิบตัิหรอืทํากิจกรรมต่างๆของ บุคลากร ทงันี

เพอืใหบุ้คลากรนําความรู ้ความสามารถและทกัษะทไีด้รบัการพฒันามาใชใ้นการปฏิบตังิานได้

อย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ ทงันีหากพนกังานมคีวามรูค้วาม สามารถในการปฏบิตังิาน 

รู้จกัลกัษณะงาน และลกัษณะองค์การ และผลผลิตขององค์การ รวมทงัรบัรู้ความสมัพนัธ์ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ทปีฏบิตังิานร่วมกนัจะส่งผลการปฏบิตังิานของบุคลากรให้มปีระสทิธผิลหรอืมี

ประสทิธภิาพ (สุกญัยา แก้วขาว, ) โดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

 มาตรา  ได้กําหนดให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอืนตามรัฐธรรมนูญ และตาม

พระราชบญัญตัอิงค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ.  มาตรา  กําหนดให้สํานักงาน

อัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการทีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอนื และเป็นนิตบุิคคล โดยมอียัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชาและเป็นผูแ้ทนนิตบุิคคล 

พระราชบญัญตัอิงค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ.  ได้บญัญัตใิห้สํานักงานอยัการ

สูงสุดนําระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในส่วนทเีกยีวกบัขา้ราชการพลเรอืนสามญัมาใช้บงัคบัโดย

อนุโลม (สาํนักงานอยัการสูงสุด,2565)    

จะเห็นได้ว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษย์มคีวามสําคญัต่อหน่วยงานหรอืองค์กรเป็น

อย่างมาก โดยการพฒันาทรพัยากรมนุษยส์่งผลให้เกดิระบบและวธิปีฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพดี



ยงิขนึ ทําให้การทํางานเกิดการประสานอย่างสอดคล้องกันและอย่างราบรืน อนันําไปสู่การ

ประหยดัทงัในส่วนของงบประมาณ อุปรกรณ์ วสัดุการทํางาน และเวลา ทใีชใ้นการปฏบิตังิาน 

รวมไปถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เป็นการสร้างความกระตุ้นให้บุคลากรเกดิความตนืตวัใน

การทาํงาน โดยกระตุน้ใหเ้หน็ถงึการพฒันาตนเองทสีามารถนําไปสูก่ารเตบิโตในสายอาชพี การ

รบัรู้ความคดิในการทํางาน ความรู้ในการทํางานใหม่ๆ รวมไปถงึทกัษะในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรในหน้าทขีองตนเอง (ฉตัรณรงคศ์กัด ิสุธรรมด,ี 2560) 

ดงันัน จากความสําคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทกีล่าวมาข้างต้น ผู้ว ิจยัจึงมี

ความสนใจทีจะศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สาํนักงานอยัการสงูสุด ทงันี ผลของการศกึษาครงันี จะเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารและผูท้เีกยีวขอ้ง

สามารถกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สํานักงานอัยการสูงสุด อันจะนําไปสู่การจัดทําแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลทีมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป บุคลากรสามารถเกิดการพฒันาในการปฏบิตังิาน มคีวาม

ตงัใจและทุ่มเทแรงใจในการปฏบิตัิงานให้แก่องค์กร ส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุ

เป้าหมายทวีางไว ้

  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

. เพอืศกึษาการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สาํนักงานอยัการสูงสุด 

2. เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สาํนักงานอยัการสงูสุด 

3. เพอืเปรยีบเทยีบการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการ

สงูสุด จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

. ขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุดทมีปัีจจยัส่วนบุคคลทแีตกต่างกนัมคีวาม

คดิเห็นต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุดทแีตกต่าง

กนั  

. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ขา้ราชการธุรการ สํานกังานอยัการสงูสุดในทศิทางบวก 

. ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการ

ธุรการ สาํนักงานอยัการสูงสุดในทศิทางบวก 

. ความซบัซ้อนขององคก์ร/การจดัการองคก์ร สง่ผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์อง

ขา้ราชการธุรการ สํานกังานอยัการสงูสุดในทศิทางบวก 



. ความรู้เชิงพฤติกรรมมนุษย์ ส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการ

ธุรการ สาํนักงานอยัการสูงสุดในทศิทางบวก 

. ผลการปฏบิตังิานของภารกจิหลกัอนืๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์สง่ผลต่อการ

พฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สาํนักงานอยัการสงูสุดในทศิทางบวก 

. สภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการ

ธุรการ สาํนักงานอยัการสูงสุดในทศิทางบวก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาครงันีมุ่งศึกษาเกยีวกบัปัจจยัทสี่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ และได้

กําหนดขอบเขตในการศกึษา ดงันี 

. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ขา้ราชการธุรการ สงักดัสาํนักงานอยัการสงูสุด จาํนวน 

,  คน และใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  ราย  

. ขอบเขตด้านเนือหา การศึกษาปัจจยัทสี่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตาม

ทศันะของผู้ปฏิบตัิงานในสงักดัสํานักงานอยัการสูงสุด ) การสนับสนุนของผู้บรหิารระดบัสูง               

) ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี ) ความซบัซ้อนขององค์กร/การจดัการองค์กร ) ความรูเ้ชงิ

พฤตกิรรมมนุษย์ ) ผลการปฏบิตังิานของภารกจิหลกัอนืๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์  

และ ) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 . ขอบเขตดา้นตวัแปร ประกอบดว้ย 

.  ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ ( ) การสนับสนุนของผู้บรหิารระดบัสงู ( ) ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลย ี( ) ความซบัซ้อนขององคก์ร/การจดัการองคก์ร  ( ) ความรูเ้ชงิพฤตกิรรมมนุษย ์( ) 

ผลการปฏบิตังิานของภารกจิหลกัอนืๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และ ( ) สภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 

.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สํานักงาน

อยัการสูงสุด ประกอบด้วย  ตวัแปร คอื ) ด้านการฝึกอบรม ) ด้านการศกึษา ) ด้านการ

พฒันา 

 . ขอบเขตด้านพนืทใีนการศึกษา พนืททีีใช้ในการศึกษาครงันี คอื หน่วยงานสงักดั

สาํนักงานอยัการสงูสุด 

 

 

 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

แนวคิดเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

การพฒันาความสามารถของบุคลากรในแต่ละองค์การนนัย่อมมคีวามแตกต่างกนั ตาม

ลกัษณะ เพศ อายุ วยั ลกัษณะ นิสยั ความมุ่งมนัในการทํางาน ความสามารถในการปฏบิตังิาน 

และลักษณะของการบริหารงานขององค์การ ดังนันผู้บริหารหรือองค์การจําเป็นจะต้องวาง

แผนการพฒันาบุคลากรของตนเองอย่างมรีะบบและต่อเนือง โดยคํานึงถงึปัจจยัต่างทสี่งผลต่อ

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สามารถสรุปจากการศกึษาแนวคดิของนักวชิาการไดด้งัน ี

. การสนับสนุนของผูบ้รหิารระดบัสูง  

. ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี

. ความซบัซ้อนขององคก์ร/การจดัการองคก์ร  

. ความรูเ้ชงิพฤตกิรรมมนุษย ์

. ผลการปฏบิตังิานของภารกจิหลกัอนืๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์  

. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง  

. ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์ทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ปีระยุกตใ์ชใ้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์

ในองคก์ารนนั ม ี3 ทฤษฎหีลกัดงันี (จติตมิา อคัรธติพิงศ,์ 2559) 

1.1 ทฤษฎกีารใชท้รพัยากรทจีํากดั กล่าวถงึ เป็นเงอืนไขหรอืขอ้จํากดัในการใช้งาน

ทรพัยากร อนัไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร เวลาและอนื ๆ โดยกจิกรรมต่าง ๆ หาก

มกีารดาํเนินงานไปนัน อาจประสบปัญหาการขาดแคลนทรพัยากร 

1.2 ทฤษฎกีารใช้ทรพัยากรอย่างยงัยนื จะพจิารณาถงึผลตอบแทนทไีด้รบัโดยมอง

ถงึเป้าหมายระยะยาวในอนาคตมากกว่าเป้าหมายระยะสนั การลงทุนทเีกิดขนึจะต้องคํานึงถงึ

ขอ้ได้เปรยีบในการแข่งขนัอย่างยงัยนื โดยการนําเอาเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการทํางานเพอื

ปรบัปรุงกระบวนการทาํงานใหร้วดเรว็และมคีุณภาพมากยงิขนึ 

1.3 ทฤษฎีมองมนุษย์ให้เป็นทุนหรอืทุนมนุษย์ เป็นแนวคดิทมีุ่งเน้นการลงทุนไปที

ขดีความสามารถและทกัษะในการทํางานของบุคลากรในองค์การ อนันํามาซึงผลประกอบการ

และผลการดําเนินงานทดีขีององคก์าร โดยพจิารณาถงึผลผลติทไีดร้บัจากพนักงานเปรยีบเทยีบ

กบัสงิทไีดล้งทุนไปในรูปแบบของการฝึกอบรมและการศกึษาเป็นการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของ

ตน้ทุน 

. ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่

อนุชาต ิปิยนราวชิญ์ (2559) ไดก้ล่าวว่า Delahaye ระบุว่า ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่

มคีวามเกยีวขอ้งและเป็นพนืฐานของแนวคดิการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เนืองจากมนุษยใ์นแต่



ละวยัเรยีนรู้ต่างกนั ซงึขนึอยู่กบัความต้องการประสบการณ์และวยัทแีตกต่างกนัของแต่ละคน 

ดงันัน การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ต้องมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของตวัผู้เรยีนรู้ 

ซึง Knowles ct al. (1998 อ้างถึงใน อนุชาติ ปิยนราวิชญ์, 2559) ได้กําหนดข้อสมมติฐาน

เบอืงต้นของการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่นนัไว ้6 ขอ้ ดงันี 

2.1 ต้องเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้(Learner's Need to Know) 

2.2 มแีนวทางการเรยีนรูข้องตนเอง (Self-Concept of Learning) 

2.3 มปีระสบการณ์ทสีงัสมสําหรบัการเรยีนรู ้(Prior Experience of The Learning 

2.4 มคีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้(Readiness to Learn) 

2.5 ใชส้ถานการณ์จรงิเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้(Orientation to Learning 

2.6 แรงจงูใจในการเรยีนรู ้(Motivation to Learn) 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การวจิยันีเป็นเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative data) เพอืศกึษาปัจจยัทสี่งผลต่อ

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุด โดยมวีธิดีําเนินการ

วจิยัดงันี 

. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ประชากรทใีชใ้นการศกึษา คอื ได้แก่ 

ข้าราชการธุรการ สงักัดสํานักงานอยัการสูงสุด จํานวน ,  คน (สํานักงานอัยการสูงสุด,

สํานักบรหิารทรพัยากรบุคคล,  เมษายน ) กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการวจิยัและใชสู้ตรในการ

คํานวณคอืสูตรการคํานวณหากลุ่มตวัอย่างในกรณีททีราบค่าจํานวนประชากร โดยจะใชสู้ตรใน

การคํานวณคือเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบใช้สูตรของ Yamane (Taro Yamane, 

) สูตรการคํานวณหากลุ่มตวัอย่างในกรณีททีราบค่าจํานวนประชากร (Finite Population) 

โดยการกําหนด ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ณ ระดบัความเชอืมนั % และค่าความคลาดเคลอืน

จากการสุ่มตวัอย่าง % ของ KhazanieRamakant ไดก้ลุ่มตวัอย่างทงัหมด  คน เพอืความ

สะดวกในการประเมนิผลและการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันันจงึกําหนดกลุ่มตวัอย่างทงัหมด  คน 

. เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง นี  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี 

ตอนท ี   แบบสอบถามเกยีวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน และอตัราเงนิเดือน แบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 



ตอนท ี  แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจยัทสีง่ผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตามทศันะ

ของผู้ปฏบิตังิานในสงักดัสํานักงานอยัการสูงสุด ประกอบด้วย  ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุน

ของผูบ้รหิารระดบัสงู (2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี(3) ความซบัซ้อนขององคก์ร/การจดัการ

องค์กร (4) ความรู้เชิงพฤติกรรมมนุษย์ (5) ผลการปฏิบตัิงานของภารกิจหลกัอืนๆ ของการ

บรหิารทรพัยากรมนุษย ์และ (6) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ตอนที  แบบสอบถามเกียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สํานักงานอยัการสูงสุด ประกอบด้วย  ด้าน ได้แก่ ( ) ด้านการฝึกอบรม ( ) ด้านการศึกษา 

และ ( ) ดา้นการพฒันา 

ตอนท ี  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพอืใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

เสนอความคดิเห็นหรอืเสนอแนะเพมิเติมเกยีวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการ

ธุรการ สาํนักงานอยัการสูงสุด 

โดยแบบสอบถามทีสร้างขึนได้ผ่านการทดสอบความเทียงตรง (Validity) โดยมีค่า

เท่ากบั .  ทุกขอ้ และผ่านทดสอบค่าความเชอืมนั (Reliability)โดยภาพรวมเท่ากบั .  

 . วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลทีรวบรวมจากแบบสอบทไีด้รับการ

ตอบโดยขา้ราชการธุรการ สงักดัสํานักงานอยัการสงูสุด จํานวน   ชุด เนืองจากระยะเวลาที

จํากดั ผู้วจิยัจงึรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Form จํานวน  ชุด 

โดยส่งขอ้มูลแบบสอบถามผ่านทาง Social Media เนืองจากเป็นช่องทางททีําให้กลุ่มตวัอย่าง

เขา้ถงึแบบสอบถามไดส้ะดวกและไดข้อ้มลูรวดเรว็ 

.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลทีค้นคว้าจากหนังสือ งานวิจัย 

เวบ็ไซตแ์ละหน่วยงานทเีกยีวขอ้งเพอืใหไ้ดข้อ้มลูพนืฐานเป็นแนวทางในการศกึษา 

. การวเิคราะหข์อ้มลู 

.  วเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถ ีและค่ารอ้ยละ 

.  วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัปัจจยัทสี่งผลต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ตาม

ทศันะของผู้ปฏิบตัิงานในสงักัดสํานักงานอัยการสูงสุด และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ

ขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุด โดยใช้สถติพิรรณนา ได้แก่ ค่าความถ ี(frequency) 

ค่าเฉลยี (mean) และสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

.  ทดสอบสมมติฐานท ี  โดยใช้สถติ ิT Test) และจะใช้สถติิการเปรยีบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(Oneway Anova) และการเปรยีบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย วธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

method) 



.  ทดสอบสมมติฐานข้อที -  โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  

 

ผลการวิจยั 

 

. ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ  -  ปี จบปรญิญาตร ีมตํีาแหน่งประเภทวชิาการ มรีะยะเวลาใน

การปฏบิตังิาน มาเป็นเวลา  –  ปี และสว่นใหญ่มเีงนิเดอืน ,  – ,  บาท  

 . การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุด พบว่า 

ภาพรวมระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลยี = . ) เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นการฝึกอบรม (ค่าเฉลยี = . ) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา (ค่าเฉลยี = . ) และดา้น

การศกึษา (ค่าเฉลยี = . ) ตามลําดบั  

 . ปัจจยัทสี่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการ

สูงสุด พบว่า โดยภาพรวมระดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก (ค่าเฉลยี = . ) เมอืพจิารณาเป็น

รายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาได้แก่ ผลการ

ปฏบิตังิานของภารกจิหลกัอนืๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(ค่าเฉลยี = . ) ความรู้เชิง

พฤตกิรรมมนุษย ์(ค่าเฉลยี= . ) การสนับสนุนของผู้บรหิารระดบัสูง (ค่าเฉลยี= . ) ความ

ซับซ้อนขององค์กร/การจดัการองค์กร (ค่าเฉลีย= . ) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

(ค่าเฉลยี = . ) ตามลําดบั  

 . ผลการสมมตฐิานของการวจิยั 

.  ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ การศกึษา ตําแหน่งระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และ

อตัราเงนิเดอืนทแีตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ 

สาํนักงานอยัการสูงสุด แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

เพศทแีตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สาํนักงาน

อยัการสูงสุด ไม่แตกต่างกนั 

.  ปัจจยัการสนับสนุนของผูบ้รหิารระดบัสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีความรู้

เชงิพฤติกรรมมนุษย ์ผลการปฏบิตังิานของภารกจิหลกัอนืๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สาํนักงานอยัการสงูสุดในทศิทางบวก อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิ ี0.05 สว่นปัจจยัความซบัซ้อน

ขององค์กร/การจดัการองค์กรไม่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สาํนักงานอยัการสงูสุด 



อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สํานักงาน อัยการสูงสุด ในทิศทางบวก มี  ด้าน ดังนี ) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง                      

) ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี ) ความรูเ้ชงิพฤตกรรมมนุษย์ ) ผลการปฏบิตังิานของภารกจิอนืๆ

ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายความว่า  

. หากผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นแบบอย่างทดีใีนถ่ายทอดแบง่ปันความรูอ้ย่างต่อเนือง ดาํเนินการ

ชแีจงนโยบายและแนวทางการปฏบิตัิงานต่าง ๆ  อย่างชดัเจน รวมไปถึงให้คําชแีนะและคําแนะนําใน

การพฒันาตนเองก็จะสง่ผลต่อการการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สาํนักงาน อยัการ

สงูสุดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ  

 . หากหน่วยงานนําเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชเ้พอืช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามสะดวก

รวดเร็วยิงขึน สนับสนุนให้พนักงานนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง และมีการนํา

เทคโนโลยมีาปรบัใช้ในกระบวนการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ก็จะส่งผลต่อการการพฒันาทรพัยากร

มนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สาํนกังาน อยัการสูงสุดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

 .  หากหน่วยงานให้ความสําคญักับ สุขภาวะในองค์กร สุขภาพจิตกับการทํางาน มีความ

ตระหนักถึงเรอืงพฤตกิรรมมนุษย์และตนืตวัทจีะนําองค์ความรู้เหล่านันมาประยุกต์ใช้ในการพฒันา

ทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร อันนําไปสู่การออกแบบโปรแกรมด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ที

ทนัสมยั ก้าวทนัความรู้ใหม่ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ทพีฒันาเพมิขนึ ก็จะส่งผลต่อการการพฒันา

ทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธรุการ สาํนักงาน อยัการสูงสุดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

 . หากหน่วยงานมกีารกําหนดวธิกีารจดัการและฝึกอบรมต่างๆ ทจีําเป็นสําหรบัการพฒันา

บุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ มกีารวางแผนดา้นกําลงัคนใหเ้หมาะสมกบัการทํางานในแต่ละฝ่าย และเปิด

โอกาสในการพฒันาความรู้และประสบการณ์ในการทํางานโดยการเข้ารบัการฝึกอบรม/สมัมนาหรอื

กิจกรรมการจัดการความรู้ ก็จะส่งผลต่อการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ 

สาํนักงาน อยัการสูงสุดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

 . หากหน่วยงานมวีสัดุ อุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมจีํานวนทเีพยีงพอและมคีวามสะดวกทจีะ

นํามาใช ้สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทวัไปในททีาํงาน เช่น เสยีง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศมคีวาม

เหมาะสมและส่งเสรมิใหป้ฏบิตังิานสะดวก และหน่วยงานมกีารจดับรกิารหรอืสงิอํานวยความสะดวกที

เพยีงพอกบัความต้องการกจ็ะส่งผลต่อการการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการธุรการ สํานักงาน 

อยัการสงูสุดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

 ส่วนความซบัซ้อนขององค์กร/การจดัการองคก์ร ไม่ส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์อง

ขา้ราชการธุรการ สํานักงานอยัการสูงสุดในทศิทางบวก เนืองจากกระบวนการต่างๆในการดําเนินงาน

ขององคก์รเป็นไปไดย้ากทจีะหลกีเลยีงเรอืงของความซบัซ้อนในการดาํเนินงานในการพฒันาทรพัยากร



มนุษย์ เนืองจากเป็นองค์กรทมีขีนาดใหญ่ โดยหากองคก์รมคีวามซบัซ้อนมาก กย็่อมส่งผลต่อการจดั

ระเบยีบกจิกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร ทงันีองค์กรจงึควรมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์ร

ใหม้คีวามเหมาะสมต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รอย่างยงัยนื 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

. ขอ้เสนอแนะทไีดจ้ากการวจิยั 

  .  การสนับสนุนของผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิารควรตระหนักถงึความสําคญัของการ

พฒันาบุคลากร โดยใหม้กีารส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างจรงิจงั โดยการกระตุ้น ให้

บุคลากรมทีศันคตทิดีแีละเหน็ความสําคญัของการพฒันาตนเองอยู่เสมอโดยกําหนดเป็นนโยบายการ

พฒันาบุคลากรในระยะยาว ใหค้วามยุตธิรรมกบับุคลากรทกุฝ่าย เพอืก่อใหเ้กดิการพฒันาตนเองใหท้นั

ต่อสภาวการณ์ในปัจจบุนั  

  .  ดา้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยคีวรจดัสรรงบประมาณเพอืสนับสนุนกจิกรรม

การพฒันาบุคลากรอย่างดา้นเทคโนโลยใีหเ้พยีงพอและมวีธิกีารตดิตามผลการพฒันาบุคลากรทงัก่อน

และหลงัการทํากจิกรรมเพอืใหเ้กดิบุคลากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

  1.3 ดา้นความรูเ้ชงิพฤตกิรรมมนุษย ์องคก์รควรใหค้วามสาํคญักบั สุขภาวะในองคก์ร 

สุขภาพจติกบัการทํางาน อนันําไปสู่การออกแบบโปรแกรมด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ทีนัสมยั 

กา้วทนัความรูใ้หม่ทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรท์พีฒันาเพมิขนึ  

  .  ด้านความซบัซ้อนขององค์กร/การจดัการ องค์กรควรมกีารจดัทําโครงการด้าน

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง และมีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง โดยการแต่งตัง

คณะกรรมการททีําหน้าทรีบัผดิชอบ ประสานงานจากผู้ทมีคีวามรูค้วามชํานาญ และประสบการณ์ใน

ดา้นการพฒันาบุคลากรเขา้มาร่วมดําเนินงานในหน่วยงานระดบัคณะ/หน่วยงาน ใหม้กีารตดิตามและ

ประเมนิผลอย่างจริงจงั โดยให้มีการกําหนดเป็นแผนงานและการดําเนินงานทชีดัเจน ไม่ควรมีการ

เปลยีนแปลงตามวาระการบรหิารงานของผูบ้รหิาร 

  .  ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน องค์กรควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการ

ปฏบิตังิานมจีํานวนทเีพยีงพอและมคีวามสะดวกทจีะนํามาใช ้จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทวัไป

ในททีาํงานใหเ้หมาะสม  

  .  ดา้นผลการปฏบิตังิานของภารกจิหลกัอนืๆ  องค์กรควรมกีารพจิารณาบุคลากร

เพอืเขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันา ควรใช้ระบบคุณธรรมในการคดัเลอืกผู้ทมีคีวามเหมาะสม โดยมกีาร



กําหนดคุณสมบตัใิหเ้ป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถตรงตามสายงานทรีบัผดิชอบโดยตรงเพอืเขา้รบัการ

พฒันา 

. ขอ้เสนอแนะเพอืการวจิยัครงัต่อไป 

.  ควรมีการศึกษาปัจจยัอืนๆ ทสี่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพอืเพมิความ

หลากหลายในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

.  ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็จากกลุ่มบุคลากรกลุ่มอนืๆ เช่น ผู้บรหิารบุคลากรสาย

วชิาการหรอืภาพรวมทงัองค์กรเพอืนําผลการวจิยัมาศึกษาเปรยีบเทียบสําหรบัเป็นแนวทางในการ

จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรต่อไป 

.  งานวจิยันีเป็นการศกึษาถงึปัจจยัทสีง่ผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องขา้ราชการ

ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด เพอืให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทเีกยีวข้องควรขยายไปยงั

องคก์รต่างๆเพอืเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรต่อไป 
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