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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุด ภาค 1 และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 
ภาค 1  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 จ านวน 
108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ โดยก าหนดนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 00  ลลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม  ด้านการท า งาน
เป็นทีม ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ และด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 2) ลลการเปรียบเทียบ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 พบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 ที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และภูมิล าเนาแตกต่างกัน  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด
ภาค 1 ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1ที่มีต าแหน่งต่างกันมีการมุ่งลลสัมฤทธ์ิแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : สมรรถนะการปฏิบัติงาน  ส านักงานอัยการสูงสุด 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) To study Competency of the personnel agency 
under the Office of The Attorney General Division 10  2) To study compare Competency of the 
personnel agency under the Office of The Attorney General  Division 1 by personal factors. The 
samples consisted of 108 people under the Office to The Attorney General Division 1. The research 
instrument was a questionnaire. The data were analyzed using Frequency, percentage, mean, stand 
deviation, t-test and F-test. The level of statistical significance .05. The research findings were as 
follows: 1) Competency of the personnel agency under the Office of The Attorney General Division 1, 
Overall the high level. When considering of Sort by descending the average, Integrity, Teamwork, 
service Mind, Expertise and Achievement Motivation. 2)  When comparing Competency of the 
personnel agency under the Office of The Attorney General  Division 1, Found that personal agency 
under the Office of The Attorney General Division 1, Sex, Age, Salary and different domicile, 
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competency in terms of overall Competency and is no different . And personnel agency the Office of 
The Attorney General Division 1 with the different positions, Competency of the overall, Competency 
is no different but considering it was found that personnel agency the Office of The Attorney General 
Divison 1 has a different position for different Achievement Motivation. 
Keyword : Competency,  Office of The Attorney General 
 
1. บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัท
มากกว่าทรัพยากรอื่น ๆ  เนื่องจากสามารถพัฒนาได้  
เพิ่มคุณค่าในตัวเองได้ สามารถน ากลับมาใช้ได้อยู่เสมอ 
ยิ่งใช้มากเท่าไรยิ่งท าให้มีทักษะและประสบการณ์มากขึ้น
เท่านั้น ทั้งนี้ทรัพยากรบุคคลยังเป็นแรงลลักดันส าคัทที่
ท าให้องค์กรไปสู่ลลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กร
ได้ก าหนดไว้ แต่ทว่ามนุษย์ล้วนมีความหลากหลาย  มี
ความรู้สึกนึกคิดซับซ้อน มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ฉะนั้น
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิลล 
องค์กรจึ งมี ความจ า เป็นอย่ า งยิ่ งที่ ต้ อ งพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
บุคลากรมีความรู้ ความคิดริเริ่ม เตรียมพร้อมเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต  
 สมรรถนะ (Competency)  เป็นกรอบแนวคิดหนึ่ง
ที่องค์กรน ามาใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล อาทิเช่น 
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ให้
บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังท าให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่อง การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนา การฝึกอบรม 
และการบริหาร ลลงานหรือการรักษาไว้และใช้ประโยชน์ 
กล่าวคือ ในระบบการคัดเลือกเดิมจะมุ่งเน้นการวัดความ
ถนัด ความรู้เฉพาะในงาน การประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่ งส าคัทส าหรับกา ร
ปฏิบัติงานแต่ทั้งนี้ก็ยังคงไม่เพียงพอ เพราะยังต้องมุ่งเน้น
ในส่วนเฉพาะของบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น  
ค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ ต้องเพิ่มขึ้นด้วย เพราะสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้จะส่งลลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคคลด้วย ทั้งนี้องค์กรต้องหาหนทางในการฝึกอบรม
เพือ่ให้บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมในการท างานอย่าง

ที่องค์กรต้องการ ส าหรับการบริหารลลงาน ควรมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม เพราะถึงแม้ว่าการคัดเลือกจะมลีู้
ที่มีความเหมาะสมเข้ามาท างาน แต่ถ้าหากขาดการ
บริหารลลงานท่ีดี องค์กรก็ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ดไีว้
ได้ ฉะนั้นเมื่อมีการประเมินพฤติกรรมในการท างานแล้ว 
การจ่ายค่าตอบแทนควรให้สัมพันธ์กันด้วยเช่น บุคคลที่มี
ลลงานท่ีดีกว่า มากกว่าคนอ่ืนๆ ก็ควรได้รับค่าตอนแทนท่ี
มากกว่าด้วยเช่นกัน  จึงอาจกล่าวได้ว่า สมรรถนะ 
(Competency) เป็นปัจจัยที่ ช่วยให้การท างานของ
องค์กรมี ขีดสมรรถนะในการแข่ งขัน เพิ่ มมากขึ้ น 
โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัทยิ่งในองค์กร 
 ส านักงานอัยการสูงสุดได้เล็งเห็นความส าคัทในการ
จัดท าสมรรถนะ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่ไปกับ
การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกในการ
พัฒนางาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนอย่างมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนา
บุคลากรให้มีความเจริทก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับ
การยอมรับและยกย่องในการปฏิบัติราชการต่อไป   
โดยส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนดสมรรถนะของ
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย   
  สมรรถนะ ได้แก่  (1) การมุ่งลลสัมฤทธิ์  (2) การ
บริการที่ดี  (3) การสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ  
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
และ (5) การท างานเป็นทีม 
 ลู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานอัยการจังหวัด
ลพบุรี ส านักงานอัยการสูงสุด จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน
สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานอัยการสูงสุดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็น
ประโยชน์โดยรวมต่อองค์กร ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุด
อย่างแท้จริง 
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2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 
2.2  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  บุคลากร
หน่ วย งานสั งกั ดส านั กงานอั ยการสู งสุ ด  ภาค  1 
ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างประจ า จ านวน 216 
คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 108 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย  
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
โดยลู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลู้ตอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และภูมิล าเนา 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 
1 ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น   ด้าน แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปล
ความหมาย   ระดับ 
 ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุด ภาค 1 
3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation) เปรี ยบ เทียบค่ า เฉลี่ ยด้ วยสถิติ  t-test,  
F-test 
 
 
 
 
 
 

4.  ผลการวิจัย 
4.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ลู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่เป็นเพศหทิง อายุ
ระหว่าง 30 – 39 ปี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ ากว่า  
  ปี เป็นข้าราชการ มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 1 ,001-
20,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่ปฏิบัติงาน 
4.2  ข้อมูลด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 ในภาพรวม 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ระดับสมรรถนะ 

X  S.D. 
แปล
ความ 

10ด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 4009 0047 มาก 

20ด้านการบริการที่ด ี 4038 00 3 มาก 
30ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาทในงานอาชีพ 

4011 00 6 มาก 

40ด้านการยดึมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรมและ
จริยธรรม 

406  0048 มาก
ที่สุด 

 0ด้านการท างานเป็นทีม 40 1 0048 มาก
ที่สุด 

รวม 4.35 0.40 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม  ด้านการท างาน
เป็นทีม  ด้านการบริการที่ดี  ส่วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุด 
คือ ด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 
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4.3 ข้อมูล ด้านการ เป รียบ เที ยบสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาค 1  
 บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน และภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
บุคลากรที่มี ต าแหน่ งต่ า งกัน  มี สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันมีการมุ่ง
ลลสัมฤทธ์ิแตกต่างกัน 
 
5.  อภิปรายผล 
 ลลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 ที่ได้จาก
เครื่องมือการศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่น่าสนใจสามารถ
น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
5.1  บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 
1 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบ
ธรรมและจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม อยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน  คือ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสม
ความเช่ียวชาทในงานอาชีพ และด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์ 
ทั้งนี้เป็นอาจเพราะว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาค 1 มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถท างานในส่วนของตนที่ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ สามารถให้การบริการแก่ลูร้ับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
และมีความพยายามในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา สอดคล้องกับลลการวิจัยของศิริรัตน์  เจือไธ
สง [1] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลขององค์กรบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ า เ ภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย  จั งห วั ดมหาสารคาม 
ลลการวิจัยพบว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านจริยธรรมและด้านการ
ท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการสั่งสม
ความเช่ียวชาทในงานอาชีพ ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์ และ

ด้านการบริการที่ดี ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
จะเห็นว่า 
5.1.1  ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์  จากลลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรมีความ
พยายามในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ลลงานที่ดี 
สามารถบริหารทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ภารกิจขององค์กร มีการประเมินลลงานของตนเองโดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งยังพัฒนาวิธีการท างาน
เพื่อให้ได้ลลงานที่โดดเด่น และเสนอวิธีการท างานแบบ
ใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
สอดคล้องกับลลการวิจัยของ วิลัยภรณ์ แย้มสวน [2] ได้ท า
การวิจัยเรื่อง  สมรรถนะในการปฏิบัติงานและความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรลู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน
เทศบาลจังหวัดสุโขทัย ลลการวิจัยพบว่าสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรลู้ปฏิบัติงาน 5 ด้าน คือ ด้านมุ่ง
ลลสัมฤทธิ์ของลู้ปฏิบัติงาน  ด้านการบริการที่ดีของ
ลู้ปฏิบัติงาน ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ
ของลู้ปฏิบัติงาน ด้านจริยธรรมของลู้ปฏิบัติงาน และด้าน
ความร่วมแรงร่วมใจของลู้ปฏิบัติงานตามทัศนะของ
ลู้บริหารและลู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานเทศบาล
จังหวัดสุโขทัยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
5.1.2  ด้ านการบริ การที่ ดี  จากลลการวิจั ยพบว่ า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการบริการที่ดีโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรให้บริการแก่
ลู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ลู้รับบริการ พร้อมที่จะเปลี่ยนขั้นตอนการ
ให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลู้รับบริการ สามารถ
น าเสนอวิธีการในการให้บริการเพื่อลู้รับบริการจะได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด หาแนวทางแก้ไขปัทหาที่เกิดขึ้นแก่
ลู้รับบริการอย่างเต็มใจ ทั้งยังสามารถประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน สอดคล้องกับลลงานวิจัย
ของทานกร ธรรมวิเศษ [3] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ลลการวิจัย พบว่า   สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
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ก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
5.1.3  ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ จาก
ลลการวิจัยพบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาค 1 มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการ
สั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆใน
สาขาอาชีพของตน มีการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่ง
การพัฒนาความเช่ียวชาทในองค์กร สามารถน าความรู้
ใหม่ๆมาประยุกต์ ใ ช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้  ศึกษา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปฏิบัติงาน และมีความเช่ียวชาท
ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับลลงานวิจัย
ของมะลิ ลงจ าปา [4] ได้วิจัย เรื่อง สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลลการวิจัย
พบว่า ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนต าบลในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนมโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง   ด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
ท างานเป็นทีม ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความ
เช่ียวชาทในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 
5.1.4  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและ
จริยธรรม จากลลการวิจัยพบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเพราะว่าบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเป็นธรรมเสมอภาค มีจิตส านึกในความเป็น
ข้าราชการที่ดี พิทักษ์ลลประโยชน์ของทางราชการ ยึด
มั่นในหลักการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ สอดคล้องกับลลงานวิจัย
ของ จิตติสานติ์  วุฒิเวชช์  [ ] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการของ
พนั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ  ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลลการศึกษาพบว่า พนักงานคุม
ประพฤติ โดยรวมและจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาการท างาน งานที่รับลิดชอบใน
หน้าที่และต าแหน่งงาน เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมี
สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิราชการ โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากแต่มีพนักงานคุมประพฤติที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท างานต่างกัน เห็น
ว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการ ด้นจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานคุม
ประพฤติที่มีอายุ 31-40 ปี 41- 0 ปี และ  1-60 ปี เห็น
ว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานคุม
ประพฤติที่มีงานที่รับลิชอบในหน้าที่ต่างกันเห็นว่า
พนักงานคุมประพฤติมีสรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการ 
ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด และพนักงานคุม
ประพฤติที่มีงานที่รับลิดชอบในหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรม
ชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมขน เห็นว่าพนักงานคุม
ประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนพนักงานคุมประพฤติท่ีมีต าแหน่งงาน
ต่างกัน เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติราชการ ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
และพนักงานคุมประพฤติที่มีต าแหน่งงานช านาทการ
พิเศษ เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพนักงานงานคุม
ประพฤติที่มีเพศและระยะเวลาการท างานต่างกัน เห็นว่า
พนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน (p>00 )  
ยกเว้นพนักงานคุมประพฤติที่มีอายุ ระดับการศึกษาและ
ต าแหน่งต่างกัน เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติราชการเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 00  ส่วนพนักงานคุมประพฤติ
ที่มีงานที่รับลิดชอบในหน้าที่ต่างกัน เห็นว่าพนักงานคุม
ประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการโดยรวม
และเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่
ระดับ 00  โดยสรุป พนักงานคุมประพฤติส่วนใหท่เห็นว่า
พนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่
เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลกัในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
5.1.5  ด้านการท างานเป็นทีม จากลลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการท างานเป็นทีม โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรท างาน
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ใ น ส่ ว น ข อ ง ต น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ไ ด้ ส า เ ร็ จ  
ให้ความร่วมมือกับสมาชิกในทีมงาน  ช่วยเหลือเมื่อเพื่อน
ร่วมงานร้องขอด้วยความยินดี รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในทีมงาน เต็มใจเรียนรู้งานจากลู้อื่นและสามารถ
ประสานสัมพันธ์ เพื่ อส่ ง เสริมก าลั ง ใจของทีมงาน 
สอดคล้องกับลลงานวิจัยของ  ชทานิษฐ์  แสงทิพย์  
[6] ได้ท าการวิจัยเรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-
ขอนแก่น -มหาสารคาม -กาฬสินธุ์  การวิ จัยครั้ งนี้ 
ลลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-
ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
5.2  บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 
1 ท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 
และภูมิล าเนาต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ยกเว้นบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด
ภาค 1ที่มี ต าแหน่ งต่ างกันพบว่ามี สมรรถนะการ
ปฏิบัติ งานด้านการมุ่ งลลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน โดย
ลูกจ้างประจ ามีสมรรถนะการปฏิบัติ งานมากกว่า
ข้าราชการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานอัยการได้
ก าหนดให้ลู้บังคับบัทชาประเมินลู้ใต้บังคับบัทชาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนขั้นเงินเดือน
รวมทั้ งการพัฒนาและ เพิ่ มพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ลูกจ้างประจ าต้องการสร้างลลงานให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ลู้บังคับบัทชา โดยพยายามปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ได้ลลงานที่ดีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับ
การยกย่องในการปฏิบัติงานต่อไป ไม่สอดคล้องกับ
ลลการวิจัยของจีระศักดิ์  หมั่นจิต [7] ได้วิจัยเรื่อง
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในศาลจังหวัดมหาสารคาม ลลการวิจัยพบว่า 10 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุตธิรรมใน
ศาลจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับสูงทุกด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วม
แรงร่วมใจ ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี 
ด้านการสางสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพและด้าน
จริยธรรม 20 ลู้มาติดต่อกับส านักงานศาลยุติธรรมในศาล
จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามสถานะต าแหน่งและอายุ

งาน มีความคิดเห็นต่อในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
6.1.1  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรเสนอวิธีการท างาน
แบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยระดมทรัพยากร ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อร่วมกันน าเสนอวิธีการ
ท างานรูปแบบใหม่ๆ ของส านักงาน เนื่องจากส านักงาน
อัยการแต่ละแห่งอยู่ต่างพื้นที่กัน บริบทในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ลลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพอาจจะมีความ
แตกต่างกัน ส านักงานอัยการสูงสุดจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะหาวิธีการท างานแบบใหม่เพื่องานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
6.1.2  ด้านการบริการที่ดี  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรสนับสนุนบุคลากร ให้
ความส าคัทกับการติดต่อ    ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพราะการประสานงานที่ดีจะช่วยให้
งานราบรื่ น  คล่องตั วมากยิ่ งขึ้ น  โ ดย เฉพาะกา ร
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานอัยการอย่างมาก อาทิ สถานีต ารวจภูธร 
หน่ วยงาน ในสั งกั ดส านั กงานศาล  ซึ่ งหากมี การ
ประสานงานที่ไม่ดี จะส่งลลให้การปฏิบัติงานนั้นเกิด
ปัทหาข้อขัดข้อง โดยส านักงานอัยการสูงสุดอาจเริ่มต้น
จากการจัดประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในประเด็นนี้
เพื่อให้บุคลากรได้ เล็ ง เห็นถึงความส าคัทของการ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอก 
6.1.3 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  ส านักงานอัยการสู งสุดควรเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้มีความเ ช่ียวชาทที่มี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการ  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่
ส าคัทของส านักงานอัยการสูงสุดที่มุ่งเน้นให้บุคลากรเป็น
ลู้รู้รอบ รู้ลึก เป็นแรงลลักดันต่อความส าเร็จขององค์กร 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้
ตอบสนองต่อภารกิจของส านักงาน อาจเป็นลักษณะการ
หมุนเวียนงาน โดยให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยงั
อีกงานหนึ่งเพื่อเรียนงานนั้นตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
ความรู้ที่หลากหลายเป็นสหวิทยาการ 
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6.1.4  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและ
จริยธรรม  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรกระตุ้นและปลูกฝังให้
บุคลากรมีจิตส านึกในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลักของ
ส านักงานอัยการสูงสุดคือ การอ านวยความยุติธรรม การ
รักษาลลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ฉะนั้นบุคลากร
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักกฎหมาย ระเบียบ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
6.1.5  ด้านการท างานเป็นทีม  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้งานโดยให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้งาน
จากลู้อื่น อาจเริ่มจากการฝึกงานกับลู้เช่ียวชาทเน้นการ
ฝึกปฏิบัติจริงกับลู้เชี่ยวชาทที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ 
เพื่อให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัทของการเรียนรู้งาน
จากลู้อื่น เนื่องจากลู้ที่มีประสบการณ์และมีความ
เช่ียวชาทในการปฏิบัติงานมากกว่าจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพต่อทีมงาน 
6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาการ เปรียบ เทียบสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุดภาค 1 และบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาคอื่นๆ 
6.2.2  ควรศึ กษาปั จจั ยที่ มี ล ลต่ อสมร รถนะกา ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุด 
6.2.3  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุด 
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