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การศึกษาค้นคว้าอิสระนีมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ของข้าราชการธุ รการ สํ านั กงานอัยการสู งสุ ด กลุ่ มตัวอย่ างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ
ข้าราชการธุรการ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน คน โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการประมวลผลข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิตไิ ด้แก่ ค่าความถี
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test สถิตกิ ารวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) และสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ผลการศึกษา ดังนี
. ปั จจัยส่วนบุคคลของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด ทีมีอายุ การศึกษา ตําแหน่ง
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และอัตราเงินเดือนทีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดทีแตกต่างกัน
. ปั จจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด
โดยพบว่ า การสนับสนุ นของผู้บริหารระดับสูง ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี ความรู้เชิงพฤติกรรม
มนุ ษย์ ผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ ของการบริหารทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานส่งผลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุ ดในทิศ
ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี . โดยความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการองค์กรไม่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด
. ภาพรวมของระดับความคิดเห็นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุ รการ
สํานักงานอัยการสูงสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียอยู่ที . และผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าระดับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถจําแนกได้ดงั นี เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา มีค่าเฉลียที . . และ . ตามลําดับ
คําสําคัญ: ปั จจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สํานักงานอัยการสูงสุด

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 Oneway 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.
Keywords: Human Resource Development, Factor, Attorney General's Office

บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การบริหารองค์ก ารให้ประสบความสํ าเร็จและบรรลุ วตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
องค์การ นอกจากองค์การจะต้องมีเครืองมือ วัสดุอุปกรณ์ และระบบงานทีดีแล้ว องค์การจะต้อง
มีทรัพยากรมนุษย์ทมีี ความรู้ ทักษะ และความสามารถทีดีดว้ ย ยิงองค์การมีทรัพยากรมนุ ษย์ทมีี
ความรู้ ทัก ษะ ความสามารถมาก องค์ก ารก็จะยิงสามารถพัฒนาองค์ก ารให้เ จริญก้ าวหน้ า
ได้มากขึน ทรัพยากรมนุ ษย์ถอื เป็ นปั จจัยทีสําคัญในการช่วยให้องค์การประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้ องค์การจึงต้องมีการลงทุนพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์ให้สามารถเป็ นทุนมนุ ษย์ทดีี (จีระ ประทีป,
) ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงถือได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ทมีี ความสําคัญ ทีสุดคือการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ โดยถือ ได้ว่ า เป็ น หน้ า ที ของผู้ บ ริห ารขององค์ก ารในการที จะวางแนวทางในการ
ดํ า เนิ น การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ พือก่ อ ให้เ กิด การพัฒ นาตนเองอย่ า งสมํ าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ เนืองจากหากองค์ก รมีก ารพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อย่ างถู กต้อ งเหมาะสมย่ อ ม
ส่งผลให้การดําเนินงานขององค์การในด้านต่างๆ ประสบความสําเร็จ ภายใต้การเปลียนแปลงที
จะไปใช้ทางเทคโนโลยีชนสู
ั งในการดําเนินงาน (จิระพงค์ เรืองกุน, 2559)
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จงึ เป็ นไปในลักษณะของการดําเนินการเพือทีจะเพิมความรู้
ความสามารถ ความชํานาญและทักษะในการปฏิบตั ิหรือทํากิจกรรมต่างๆของ บุคลากร ทังนี
เพือให้บุคลากรนําความรู้ ความสามารถและทักษะทีได้รบั การพัฒนามาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทังนีหากพนักงานมีความรูค้ วาม สามารถในการปฏิบตั งิ าน
รู้จกั ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ และผลผลิตขององค์การ รวมทังรับรู้ความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีปฏิบตั งิ านร่วมกันจะส่งผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรให้มปี ระสิทธิผลหรือมี
ประสิทธิภาพ (สุกญ
ั ยา แก้วขาว,
) โดยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
มาตรา
ได้กํ า หนดให้อ งค์ก รอัย การเป็ นองค์ก รอืนตามรัฐ ธรรมนู ญ และตาม
พระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.
มาตรา กําหนดให้สํานักงาน
อัย การสู ง สุ ด เป็ น ส่ ว นราชการทีมีอิส ระในการบริห ารงานบุค คล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอืน และเป็ นนิตบิ ุคคล โดยมีอยั การสูงสุดเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและเป็ นผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
พระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้สํานักงานอัย การ
สูงสุดนําระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนทีเกียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม (สํานักงานอัยการสูงสุด,2565)
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มคี วามสําคัญต่ อหน่ วยงานหรือ องค์ก รเป็ น
อย่างมาก โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ส่งผลให้เกิดระบบและวิธปี ฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพดี

ยิงขึน ทําให้การทํางานเกิดการประสานอย่างสอดคล้องกันและอย่างราบรืน อันนํ าไปสู่ก าร
ประหยัดทังในส่วนของงบประมาณ อุปรกรณ์ วัสดุการทํางาน และเวลา ทีใช้ในการปฏิบตั งิ าน
รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นการสร้างความกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตืนตัวใน
การทํางาน โดยกระตุน้ ให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองทีสามารถนําไปสูก่ ารเติบโตในสายอาชีพ การ
รับรู้ความคิดในการทํางาน ความรู้ในการทํางานใหม่ๆ รวมไปถึงทักษะในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน้าทีของตนเอง (ฉัตรณรงค์ศกั ดิ สุธรรมดี, 2560)
ดังนัน จากความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทกล่
ี าวมาข้างต้น ผู้ว ิจยั จึง มี
ความสนใจทีจะศึก ษาปั จ จัย ทีส่ง ผลต่ อ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องข้า ราชการธุ ร การ
สํานักงานอัยการสูงสุด ทังนี ผลของการศึกษาครังนี จะเป็ นแนวทางให้ผบู้ ริหารและผูท้ เกี
ี ยวข้อง
สามารถกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องข้าราชการธุ ร การ
สํา นั ก งานอัย การสู ง สุ ด อัน จะนํ า ไปสู่ก ารจัด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ใ นการบริห ารงานบุ ค คลที มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป บุคลากรสามารถเกิดการพัฒนาในการปฏิบตั งิ าน มีความ
ตังใจและทุ่มเทแรงใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กร ส่งผลให้การดําเนินงานขององค์ก รบรรลุ
เป้ าหมายทีวางไว้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
. เพือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด
2. เพือศึก ษาปั จ จัย ทีส่ง ผลต่ อ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ข องข้า ราชการธุ ร การ
สํานักงานอัยการสูงสุด
3. เพือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการ
สูงสุด จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
สมมติ ฐานของการวิ จยั
. ข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดทีมีปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดทีแตกต่าง
กัน
. การสนับ สนุ น ของผู้บ ริห ารระดับ สู ง ส่ง ผลต่ อ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
ข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก
. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการ
ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก
. ความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการองค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก

. ความรู้เชิงพฤติก รรมมนุ ษ ย์ ส่งผลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ของข้าราชการ
ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก
. ผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก
. สภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการ
ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาครังนีมุ่งศึกษาเกียวกับปั จจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และได้
กําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี
. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ข้าราชการธุรการ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน
, คน และใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
ราย
. ขอบเขตด้านเนือหา การศึก ษาปั จจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ตาม
ทัศนะของผู้ปฏิบตั ิงานในสังกัดสํานัก งานอัยการสูงสุด ) การสนับสนุ นของผู้บริหารระดับสูง
) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ) ความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการองค์กร ) ความรูเ้ ชิง
พฤติกรรมมนุ ษย์ ) ผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์
และ ) สภาพแวดล้อมในการทํางาน
. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย
. ตัวแปรต้น ได้แก่ ( ) การสนับสนุ นของผู้บริหารระดับสูง ( ) ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ( ) ความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการองค์กร ( ) ความรูเ้ ชิงพฤติกรรมมนุษย์ ( )
ผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ( ) สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
. ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงาน
อัยการสูงสุด ประกอบด้วย ตัวแปร คือ ) ด้านการฝึ กอบรม ) ด้านการศึกษา ) ด้านการ
พัฒนา
. ขอบเขตด้านพืนทีในการศึกษา พืนทีทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ หน่ วยงานสังกัด
สํานักงานอัยการสูงสุด

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
แนวคิ ดเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในแต่ละองค์การนันย่อมมีความแตกต่างกัน ตาม
ลักษณะ เพศ อายุ วัย ลักษณะ นิสยั ความมุ่งมันในการทํางาน ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
และลัก ษณะของการบริห ารงานขององค์ก าร ดังนันผู้บริห ารหรือ องค์ก ารจําเป็ น จะต้อ งวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองอย่างมีระบบและต่อเนือง โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างทีส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สามารถสรุปจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการได้ดงั นี
. การสนับสนุนของผูบ้ ริหารระดับสูง
. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
. ความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการองค์กร
. ความรูเ้ ชิงพฤติกรรมมนุษย์
. ผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
แนวคิ ดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทประยุ
ี กต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ในองค์การนัน มี 3 ทฤษฎีหลักดังนี (จิตติมา อัครธิตพิ งศ์, 2559)
1.1 ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรทีจํากัด กล่าวถึง เป็ นเงือนไขหรือข้อจํากัดในการใช้งาน
ทรัพยากร อันได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร เวลาและอืน ๆ โดยกิจกรรมต่าง ๆ หาก
มีการดําเนินงานไปนัน อาจประสบปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากร
1.2 ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างยังยืน จะพิจารณาถึงผลตอบแทนทีได้รบั โดยมอง
ถึงเป้ าหมายระยะยาวในอนาคตมากกว่าเป้ าหมายระยะสัน การลงทุนทีเกิดขึนจะต้องคํานึงถึง
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยังยืน โดยการนํ าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานเพือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้รวดเร็วและมีคุณภาพมากยิงขึน
1.3 ทฤษฎีมองมนุ ษย์ให้เป็ นทุนหรือทุนมนุ ษย์ เป็ นแนวคิดทีมุ่งเน้นการลงทุนไปที
ขีดความสามารถและทักษะในการทํางานของบุคลากรในองค์การ อันนํ ามาซึงผลประกอบการ
และผลการดําเนินงานทีดีขององค์การ โดยพิจารณาถึงผลผลิตทีได้รบั จากพนักงานเปรียบเทียบ
กับสิงทีได้ลงทุนไปในรูปแบบของการฝึกอบรมและการศึกษาเป็ นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ต้นทุน
. ทฤษฎีการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
อนุชาติ ปิ ยนราวิชญ์ (2559) ได้กล่าวว่า Delahaye ระบุว่า ทฤษฎีการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
มีความเกียวข้องและเป็ นพืนฐานของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เนืองจากมนุ ษย์ในแต่

ละวัยเรียนรู้ต่างกัน ซึงขึนอยู่กบั ความต้องการประสบการณ์ และวัยทีแตกต่างกันของแต่ละคน
ดังนัน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของตัวผู้เรียนรู้
ซึง Knowles ct al. (1998 อ้า งถึง ใน อนุ ช าติ ปิ ยนราวิช ญ์ , 2559) ได้กํ า หนดข้อ สมมติฐ าน
เบืองต้นของการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่นนไว้
ั 6 ข้อ ดังนี
2.1 ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (Learner's Need to Know)
2.2 มีแนวทางการเรียนรูข้ องตนเอง (Self-Concept of Learning)
2.3 มีประสบการณ์ทสัี งสมสําหรับการเรียนรู้ (Prior Experience of The Learning
2.4 มีความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness to Learn)
2.5 ใช้สถานการณ์จริงเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Orientation to Learning
2.6 แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation to Learn)
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นีเป็ นเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative data) เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีวธิ ดี ําเนินการ
วิจยั ดังนี
. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ ได้แก่
ข้าราชการธุรการ สังกัดสํานัก งานอัยการสูงสุ ด จํานวน , คน (สํานักงานอัยการสูงสุ ด,
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล, เมษายน
) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั และใช้สูตรในการ
คํานวณคือสูตรการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างในกรณีททราบค่
ี
าจํานวนประชากร โดยจะใช้สูตรใน
การคํานวณคือ เลือกกลุ่มตัว อย่ า ง โดยใช้ก ารสุ่มแบบใช้สู ต รของ Yamane (Taro Yamane,
) สูตรการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างในกรณีททราบค่
ี
าจํานวนประชากร (Finite Population)
โดยการกําหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชือมัน % และค่าความคลาดเคลือน
จากการสุ่มตัวอย่าง % ของ KhazanieRamakant ได้กลุ่มตัวอย่างทังหมด
คน เพือความ
สะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนันจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
คน
. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั งนี คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง ประสบการณ์ ในการทํางาน และอัตราเงินเดือน แบบสอบถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

ตอนที แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ตามทัศนะ
ของผู้ปฏิบตั งิ านในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุ น
ของผูบ้ ริหารระดับสูง (2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (3) ความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการ
องค์กร (4) ความรู้เชิงพฤติก รรมมนุ ษย์ (5) ผลการปฏิบตั ิงานของภารกิจหลักอืนๆ ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ (6) สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับ การพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องข้า ราชการธุ รการ
สํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย ด้าน ได้แก่ ( ) ด้านการฝึกอบรม ( ) ด้านการศึก ษา
และ ( ) ด้านการพัฒนา
ตอนที แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended Question) เพือให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
เสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการ
ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด
โดยแบบสอบถามทีสร้า งขึนได้ ผ่า นการทดสอบความเทียงตรง (Validity) โดยมีค่ า
เท่ากับ . ทุกข้อ และผ่านทดสอบค่าความเชือมัน (Reliability)โดยภาพรวมเท่ากับ .
. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีรวบรวมจากแบบสอบทีได้ร ับการ
ตอบโดยข้าราชการธุรการ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน
ชุด เนืองจากระยะเวลาที
จํากัด ผู้วจิ ยั จึงรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ านทาง Google Form จํานวน
ชุด
โดยส่งข้อมูลแบบสอบถามผ่านทาง Social Media เนืองจากเป็ นช่องทางทีทําให้กลุ่มตัวอย่ าง
เข้าถึงแบบสอบถามได้สะดวกและได้ขอ้ มูลรวดเร็ว
. ข้อ มูล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) เป็ น ข้อ มูล ทีค้น คว้า จากหนั ง สือ งานวิจ ัย
เว็บไซต์และหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือให้ได้ขอ้ มูลพืนฐานเป็ นแนวทางในการศึกษา
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
. วิเคราะห์ข้อมูล ทัวไปของผู้ต อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพ รรณนา ได้แ ก่
ค่าความถี และค่าร้อยละ
. วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปั จจัย ทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ตาม
ทัศนะของผู้ปฏิบตั ิงานในสังกัดสํ านัก งานอัยการสูงสุ ด และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ข อง
ข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ค่าความถี (frequency)
ค่าเฉลีย (mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
. ทดสอบสมมติฐานที โดยใช้สถิต ิ T Test) และจะใช้สถิติการเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งระหว่ า งตัว แปรมากกว่ า 2 ตัว ด้ว ยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว
(Oneway Anova) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย วิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s
method)

. ทดสอบสมมติฐ านข้อ ที - โดยการวิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิง พหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
. ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ส่วนใหญ่มชี ่วงอายุ - ปี จบปริญญาตรี มีตําแหน่ งประเภทวิชาการ มีระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน มาเป็ นเวลา – ปี และส่วนใหญ่มเี งินเดือน , – , บาท
. การพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ของข้าราชการธุ รการ สํานักงานอัยการสูง สุ ด พบว่ า
ภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการฝึกอบรม (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนา (ค่าเฉลีย = . ) และด้าน
การศึกษา (ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ
. ปั จจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการ
สูงสุด พบว่า โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลีย = . ) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้า น พบว่ า สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน (ค่ า เฉลีย = . ) รองลงมาได้แ ก่ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (ค่าเฉลีย = . ) ความรู้เชิง
พฤติกรรมมนุ ษย์ (ค่าเฉลีย= . ) การสนับสนุ นของผู้บริหารระดับสูง (ค่าเฉลีย= . ) ความ
ซับซ้อนขององค์ก ร/การจัดการองค์ก ร (ค่ าเฉลีย= . ) และความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี
(ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ
. ผลการสมมติฐานของการวิจยั
. ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ การศึกษา ตําแหน่ งระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และ
อัตราเงินเดือนทีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุรการ
สํานักงานอัยการสูงสุด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล ด้าน
เพศทีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงาน
อัยการสูงสุด ไม่แตกต่างกัน
. ปั จจัยการสนับสนุ นของผูบ้ ริหารระดับสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความรู้
เชิงพฤติกรรมมนุ ษย์ ผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ของข้าราชการธุรการ
สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.05 ส่วนปั จจัยความซับซ้อน
ขององค์กร/การจัดการองค์ก รไม่ส่งผลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ของข้าราชการธุ ร การ
สํานักงานอัยการสูงสุด

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่งผลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุ รการ
สํานั กงาน อัยการสูงสุ ด ในทิศทางบวก มี ด้าน ดังนี ) การสนับสนุ นของผู้บริหารระดับสู ง
) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ) ความรูเ้ ชิงพฤตกรรมมนุ ษย์ ) ผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจอืนๆ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายความว่า
. หากผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นแบบอย่างทีดีในถ่ายทอดแบ่งปั นความรูอ้ ย่างต่อเนือง ดําเนินการ
ชีแจงนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมไปถึงให้คําชีแนะและคําแนะนําใน
การพัฒนาตนเองก็จะส่งผลต่อการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงาน อัยการ
สูงสุดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน
. หากหน่วยงานนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพือช่วยให้การปฏิบตั งิ านมีความสะดวก
รวดเร็วยิงขึน สนับสนุ นให้พนักงานนํ าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง และมีการนํ า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ก็จะส่งผลต่อการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงาน อัยการสูงสุดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน
. หากหน่ วยงานให้ความสําคัญกับ สุขภาวะในองค์กร สุขภาพจิตกับการทํางาน มีความ
ตระหนักถึงเรืองพฤติกรรมมนุ ษย์และตืนตัวทีจะนําองค์ความรู้เหล่านันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร อันนํ าไปสู่การออกแบบโปรแกรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที
ทันสมัย ก้าวทันความรู้ใหม่ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ทพั
ี ฒนาเพิมขึน ก็จะส่งผลต่อการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงาน อัยการสูงสุดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน
. หากหน่ วยงานมีการกําหนดวิธกี ารจัดการและฝึ กอบรมต่างๆ ทีจําเป็ นสําหรับการพัฒนา
บุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ มีการวางแผนด้านกําลังคนให้เหมาะสมกับการทํางานในแต่ละฝ่ าย และเปิ ด
โอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทํางานโดยการเข้ารับการฝึ กอบรม/สัมมนาหรือ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ก็จะส่งผลต่ อการการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของข้าราชการธุ รการ
สํานักงาน อัยการสูงสุดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน
. หากหน่ วยงานมีวสั ดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านมีจํานวนทีเพียงพอและมีความสะดวกทีจะ
นํามาใช้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทัวไปในทีทํางาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศมีความ
เหมาะสมและส่งเสริมให้ปฏิบตั งิ านสะดวก และหน่ วยงานมีการจัดบริการหรือสิงอํานวยความสะดวกที
เพียงพอกับความต้องการก็จะส่งผลต่อการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สํานักงาน
อัยการสูงสุดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน
ส่วนความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการองค์กร ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ข้าราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในทิศทางบวก เนืองจากกระบวนการต่างๆในการดําเนินงาน
ขององค์กรเป็ นไปได้ยากทีจะหลีกเลียงเรืองของความซับซ้อนในการดําเนินงานในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เนืองจากเป็ นองค์กรทีมีขนาดใหญ่ โดยหากองค์กรมีความซับซ้อนมาก ก็ย่อมส่งผลต่อการจัด
ระเบียบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ ทังนีองค์กรจึงควรมีการปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มคี วามเหมาะสมต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างยังยืน
ข้อเสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
. การสนับสนุนของผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลากร โดยให้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง โดยการกระตุ้น ให้
บุคลากรมีทศั นคติทดีี และเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยกําหนดเป็ นนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรในระยะยาว ให้ความยุตธิ รรมกับบุคลากรทุกฝ่ าย เพือก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ทนั
ต่อสภาวการณ์ในปั จจุบนั
. ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีควรจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุ นกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรอย่างด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอและมีวธิ กี ารติดตามผลการพัฒนาบุคลากรทังก่อน
และหลังการทํากิจกรรมเพือให้เกิดบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ด้านความรูเ้ ชิงพฤติกรรมมนุษย์ องค์กรควรให้ความสําคัญกับ สุขภาวะในองค์กร
สุขภาพจิตกับการทํางาน อันนําไปสู่การออกแบบโปรแกรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ททัี นสมัย
ก้าวทันความรูใ้ หม่ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ทพั
ี ฒนาเพิมขึน
. ด้านความซับซ้อนขององค์กร/การจัดการ องค์กรควรมีการจัดทําโครงการด้าน
การพัฒนาบุ ค ลากรอย่ างต่ อเนื อง และมีก ารติดตามประเมินผลอย่ างจริงจัง โดยการแต่ งตัง
คณะกรรมการทีทําหน้าทีรับผิดชอบ ประสานงานจากผู้ทมีี ความรูค้ วามชํานาญ และประสบการณ์ใน
ด้านการพัฒนาบุคลากรเข้ามาร่วมดําเนินงานในหน่ วยงานระดับคณะ/หน่ วยงาน ให้มกี ารติดตามและ
ประเมินผลอย่ างจริงจัง โดยให้มีการกําหนดเป็ นแผนงานและการดําเนินงานทีชัดเจน ไม่ควรมีการ
เปลียนแปลงตามวาระการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน องค์กรควรมีการสนับสนุ นอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านมีจํานวนทีเพียงพอและมีความสะดวกทีจะนํามาใช้ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทัวไป
ในทีทํางานให้เหมาะสม
. ด้านผลการปฏิบตั งิ านของภารกิจหลักอืนๆ องค์กรควรมีการพิจารณาบุคลากร
เพือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ควรใช้ระบบคุณธรรมในการคัดเลือกผู้ทมีี ความเหมาะสม โดยมีการ

กําหนดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถตรงตามสายงานทีรับผิดชอบโดยตรงเพือเข้ารับการ
พัฒนา
. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
. ควรมีการศึกษาปั จจัยอืนๆ ทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพือเพิมความ
หลากหลายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มบุคลากรกลุ่มอืนๆ เช่น ผู้บริหารบุคลากรสาย
วิชาการหรือภาพรวมทังองค์กรเพือนํ าผลการวิจยั มาศึกษาเปรียบเทียบสําหรับเป็ นแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป
. งานวิจยั นีเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการ
ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด เพือให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อหน่ วยงานทีเกียวข้องควรขยายไปยัง
องค์กรต่างๆเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
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