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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ใน
เขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด 
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการศึกษาดูงาน 2) ความคาดหวังการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
ค าส าคัญ: สภาพปัจจุบัน, ความคาดหวัง, ส านักงานอัยการสูงสุด 

 
Abstract 

 The objectives of this research were to 1) study state for personnel development of the Office 
of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) study expectation for personnel 
development of the Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province. The population 
was 126 personnel in the Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province. The 
instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The research results showed that: 1) As a whole, the state for personnel development of  the 
Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province was at a moderate level. When each 
aspect was considered, it was found that the highest average was the self-development and the lowest 
average was the educational visit, and 2) Overall, the expectation for personnel development of the 
Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province was at a high level, when each 
aspect was considered, it was found that the highest average was the self-development, and the lowest 
average was the further studies of personnel. 
Keywords: State, expectation, Office of The Attorney General 
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1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ท าให้องค์กรมีการ
แข่งขันเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจ าเป็นที่องค์กร
จะต้องเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากร หรือสนับสนุน ให้บุคลากร
มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และหากมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องตรงตามความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ จะท าให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งในทางตรงข้ าม หากองค์กรไม่ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุ คลากร อาจท าให้ การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายและไม่เกิดประสิทธิภาพใน
การพัฒนาองค์กร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ได้บัญญัติให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้ตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
     ส านักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ต้อง
บริหารราชการโดยค านึ งถึงหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ โดยได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์กรประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญด้านพัฒนา
บุคลากร คือ ขาดการก าหนดสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากร สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านั กงานอัยการสูงสุดที่มีหน้าที่
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จึงได้จัดท าโครงการจัดท า

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการโดยยึดหลักสมรรถนะบนฐานระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency based HR 
system)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส านักงานอัยการสูงสุดมี
ทิศทางในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการในระยะยาว มุ่ง
หมายให้บุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุด พัฒนาในด้าน
การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ด้ านการฝึกอบรม ด้าน
การศึกษาดู งาน และด้ านการพัฒนาตนเอง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
อัยการได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ เมื่อวันที่ 
23-24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
38 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 นอกจากน้ียังมี
การจัดอบรมในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่ 4 เช่น การอบรมจริยธรรมและความรู้พื้นในการปฏิบัติ
ราชการ จ านวน 3 รุ่น (ข้าราชการบรรจุใหม่) รวมจ านวน 
277 คน เป็นต้น  โดยในปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุดยัง
ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2559-2564 เพื่อก าหนดเป็นทิศทางต่อเนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-
2558) เดิม โดยยึดถือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศเป็นส าคัญ   
     โดยในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังกล่าว  
นอกจากเน้นให้ความรู้ และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเรื่องต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ
มุ่งให้ส านักงานอัยการสูงสุดสู่ความเป็นเลิศ และเป็นที่
ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานอื่นแล้ว ยังเป็น
เง่ือนไขในการปฏิบัติราชการ การเลื่อนต าแหน่ง และเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับ ซึ่งต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ที่ส านักงานอัยการสูงสุดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
อัยการได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี  ดั งกล่ าว เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องขององค์กรที่มุ่งเน้น
ให้บุคคลากรในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดมีศักยภาพ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานอื่น ผู้วิจัยใน
ฐานะปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด จึงได้ท า
การวิจัยบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา อันได้แก่  
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ส านักงานอัยการภาค 1 ส านักงานคดีศาลสูงภาค 1 
ส านักงานคดีแรงงานภาค 1 ส านักงานอัยการจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา ส านั กงานอัยการคดีศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานอัยการคดี เยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน
และความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากร ทั้งทางด้านการ
ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ด้านการฝีกอบรม ด้านการศึกษาดู
งาน และด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากร
ส านักงานอยัการสูงสดุ ในเขตพื้นที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากร
ส านักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักงาน 
อัยการสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย บุคลากรส านักงานอัยการภาค 1 บุคลากร
ส านักงานคดีศาลสูงภาค 1 บุคลากรส านักงานคดีแรงงาน
ภาค 1 บุคลากรส านักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บุคลากรส านักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 
บุคลากรส านักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและบั งคับคดีจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมจ านวน 126 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการอัยการ จ านวน 42 คน ข้าราชการธุรการ 
จ านวน 50 คน พนักงานราชการ จ านวน 3 คนลูกจ้างประจ า 
จ านวน 2 คน  และพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน     
29 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี ้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง รายได้ แบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ค่าความถี่  (Frequency)ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงบุคลากรส่วนใหญ่ อายุ 51-60 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 16 ปี
ขึ้นไป ต าแหน่งข้าราชการธุรการ และรายได้ 40 ,001 
บาทขึ้น 
 4.2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสู งสุด ในเขตพื้นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการพัฒนาของ
บุคลากรส านั กงานอัยการสู งสุด ในเขตพื้ นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

สภาพปัจจุบัน 
ระดับสภาพปัจจุบันการพัฒนา 

X S.D แปลผล 
1.ด้านการส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ 

2.83 0.79 ปานกลาง 

2.ด้านการฝึกอบรม 2.85 0.78 ปานกลาง 
3.ด้านการศึกษาดูงาน 
4.ด้านการพัฒนาตนเอง 

2.61 
2.98 

0.93 
0.97 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.93 0.84 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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 เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรยังมีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติราชการ เพื่อส่งผลให้
เกิดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเพ่ิมขึ้น 
 4.3 การวิเคราะห์ภาพรวมความคาดหวังการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังการพัฒนาของ
บุคลากรส านั กงานอัยการสู งสุด ในเขตพื้ นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

สภาพปัจจุบัน 
ระดับความคาดหวัง 

X S.D แปลผล 
1.ด้านการส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ 

3.94 0.70 มาก 

2.ด้านการฝึกอบรม 4.03 0.58 มาก 
3.ด้านการศึกษาดูงาน 
4.ด้านการพัฒนาตนเอง 

4.09 
4.20 

0.61 
0.66 

มาก 
มาก 

รวม 4.09 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคาดหวังการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 เนื่องจากบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุดยังมีความ
คาดหวังว่าหน่วยงานจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น  ซึ่ งจะน าพาองค์ กรให้ มี
ความก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสู่ความเป็นเลิศ 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
การพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปราย ดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพปัจจุบันการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่ อพิ จารณาเป็นรายด้านทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการส่ ง
บุคลากรไปศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน 

และด้านการพัฒนาตนเอง พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง  
  5.1.1 ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
องค์กรขาดการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาต่อ และการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้า
ศึกษายังไม่ได้ครอบคลุม เพื่อเป็นการพัฒนาในด้าน
การศึกษา เพิ่มความรู้ ทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนางาน ซึ่งในด้านการส่งบุคลากร
ไปศึกษาต่อ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ องค์กรจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการการศึกษาให้แก่บุคลากร 
อาจเป็นเพราะจ านวนทุนท่ีได้จัดสรรมีจ านวนจ ากัด และ
ประกอบกับระยะเวลาที่บุคลากรที่ได้รับทุนยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ทรงศักดิ์ ทิอ่อน [1] ที่ศึกษา
เรื่องปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัญหา
ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้านการศึกษาอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เพราะว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการ
สาธารณะครบคลุมทั้งจังหวัด อีกทั้งยังมีนโนบายในการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และที่ผ่านมามักมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสว่นมาก จากภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติหรือ
บุคลากรที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  5.1.2 ด้านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์กรขาดการ
ส ารวจข้อมูลก่อนการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม
ไม่ ชัด เจนทั้ งในการอบรมระยะสั้น  และระยะยาว 
หลักสูตรในการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ซึ่งในด้านการฝึกอบรม ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ องค์กรส ารวจความต้องการจัดฝึกอบรมของ
บุคลากร อาจเป็นเพราะในแต่ละการจัดฝึกอบรมความรู้
ให้กับบุคลากรนั้น ยังไม่ได้ส ารวจความต้องการของ
บุคลากรก่อนการจัดฝึกอบรม โดยค านึงถึงความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมที่ต้องการ
ให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านใดเป็นส าคัญ ซึ่งไม่สอดคล้อง



ARU Research Journal, Vol.3, No.2, May 2016                                                                                                   5 
 

กับผลการศึกษาของ กิตติพงษ์ ค าแหง [2] ศึกษาเรื่อง
สภาพและความต้องการพัฒนาครูของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สหวิทยาเขตสุขุมชล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า มีระดับความคิดเห็น
ระดับสู งสุด  คื อ  สถานศึกษาส่ งเสริม ให้ ครู เข้ ารับ
การศึกษาอบรม ณ สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังนี้เป็น
เพราะผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นว่าหน่วยงานมีการ
วางแผน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อตาม
ความถนั ด และสาขาที่ ข าดแคลนศึ กษาดู งาน ใน
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสนับสนุนครูเข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งการจัดฝึกอบรมมีความจ าเป็นมากที่สุดส าหรับ
ครู เพราะครูมีความส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์การ
ให้ไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จขององค์การได้ด้วย
เหตุผลที่ว่า การฝึกอบรมสามารถพัฒนาและเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการปฏิบั ติ งานของบุคลากรให้ปรับตั ว
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเทคโนโลยี
ไปพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
  5.1.3 ด้านการศึกษาดูงาน มีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรด้านการศึกษาดูงานยังไม่ทั่วถึง ด้าน
การน าเทคนิคใหม่ ๆ ขององค์กรยังไม่ทันสมัย ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และยังไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่ งยังไม่มีการน าความรู้จาก
การศึกษาดูงาน มาเผยแพร่ในองค์กรเท่าท่ีควร ซึ่งในด้าน
การศึกษาดูงาน ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กร
ส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากรได้ครอบคลุม
บุคลากรทุกประเภท อาจเป็นเพราะงบประมาณที่มีจ ากัด 
องค์กรจึงให้ผู้รับการฝึกอบรมในระดับที่เป็นผู้บริหาร
ได้ รับการศึ กษาดู งาน  หากเป็นบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการจะไม่มีการส่งเสริมให้การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภายในประเทศหรือนอกประเทศ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลี โกกะนุช [3] ได้
ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พบว่า โดยภาพรวมสภาพปัจจุบัน และความคาดหวังของ
บุคลากรในด้านการวางแผนการด าเนินการ และการ
ประ เมิ นผล  มี ค วามสอดคล้องกัน  ในขณ ะที่ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังมีความแตกต่าง โดย
บุคลากรมีความคาดหวังให้แต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ด้านการวินิจฉัยผล

การประเมิน พบว่า บุคลากรคาดหวังให้ผู้ประเมินมี
ความรู้และเข้าใจในเกณฑ์ ช้ีวัด และการให้ รางวัล 
บุคลากรคาดหวังในรางวัลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
อยูใ่นระดับมาก       
  5.1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง มีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ องค์กรส่งเสริมให้
บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้
มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้สรุปการปฏิบัติงานใน
แต่ละปีงบประมาณ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่มากเท่าที่ควร และ
ถึงแม้องค์กรจะสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไม่ว่า
จะสอบเชิงทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และ
หากส าเร็จการศึกษาก็สามารถรับเงินเดือนตามวุฒิที่
สูงขึ้น ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ซึ่ง
ในด้านการพัฒนาตนเอง ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
องค์กรจัดให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน อาจเป็นเพราะในปัจจุบันแม้องค์กรจะส่งเสริมให้
มีการด าเนินการแสดงความคิดเห็นในทางปฏิบัติ แต่ไม่มี
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยประสบการณ์
ของบุคลากรนั้นๆเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งความรู้ที่ได้แสดง
คิดเห็นไปนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ
องค์กร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรีชา เกตุผดุง [4] 
ศึกษาสภาพและความต้องการการพัฒนาบุคลากรของ
ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการ
พัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ
การส่งเสริมให้มีการเขียนคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน
การจัดให้บุคลากรได้มีหนังสือส าหรับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองโดยตรง การจัดกิจกรรมการประชุมทางด้าน
วิชาการ การจัดให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน การส่งเสริมโดยการรับฟังค าบรรยายวิทยุหรือ
โทรทัศน์ ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ต้องให้ความส าคัญในการจัดส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองบ้าง แต่ยังไม่ต่อเนื่อง ครูผู้สอนโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยวสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ต้องให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประชุมทางด้านวิชาการ ซึ่ง
เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยตนเองเป็นส าคัญ ตามความพร้อม ความสะดวก และ
ความสนใจในตนเอง 
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 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคาดหวังการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ด้านการฝึกกอบรม ด้าน
การศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่ามีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 5.2.1 ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความคาดหวัง 
ในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ 
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
บุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ และมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อได้ครอบคลุม
บุคลากรทุกประเภทเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร
ขององค์กร ซึ่งในด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ในข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากทีสุด คือ องค์กรเตรียมความพร้อมให้
บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ
คาดหวังในการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ องค์กรเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของ
สถานศึกษาที่รองรับตามความถนัดและสอดคล้องกับ
ความรู้ที่บุคลากรไปศึกษามา โดยการประสานไปยัง
สถานที่ที่บุคลากรนั้นๆ ต้องการศึกษาต่อ เพื่อสะดวกใน
การศึกษาต่อของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ชลอ สืบศักดิ์ [5] ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบันและ
ความคาดหวังต่อการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ด้านหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการ
สอน ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรีพบว่า ความคาดหวังในการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก การพัฒนา
บุคลากรโดยกระบวนการบริหารอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน 
และด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน 
 5.2.2 ด้านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความคาดหวัง ให้องค์กรมี
หลักสูตรในการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ซึ่งการน าเทคนิคในการฝึกอบรม มาพัฒนา
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาวจะท าให้มีการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ด้านการฝึกอบรม ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กร

มีหลักสูตรในการฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ในงาน         
ที่รับผิดชอบ ดังนั้นองค์กรควรจัดหลักสูตร ในการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร และสอดคล้อง
กับหน่วยงาน ภายนอก อันมีผลให้บุคลากรได้รับความรู้
ทั้ งในด้านการปฏิบัติงานและความรู้ที่ เป็นองค์รวม        
ใช้ส าหรับหน่วยงานโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของวันชัย จันทะดาลา [6] ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบัน
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว    
พบว่าความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม
และรายด้าน ทั้ง 4 คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม 
ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เนื่องจากว่าคณะวิทยาศาสตร์สั งคม มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว เป็นคณะที่สร้างตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2540 
ความต้องการที่จะพัฒนามีหลายด้าน เช่น อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในที่ท างาน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ 
ห้องอ่านหนังสือห้องสมุด ต าราเรียน ต าราสอนยังจ ากัด 
(ภาษาลาว) มีความต้องการพัฒนามากเนื่องมาจาก
สถานการณ์ ในปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้ งในด้าน
เทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพนักงาน
บุคลากรมีความจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี  อันจะช่วยในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับความสามารถของตนเอง
ให้ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน
รวมทั้งพนักงานแต่ละคนต้องการประสบความส าเร็จ    
ในการปฏิบัติงาน มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานและ
รายได้ 
 5.2.3 ด้านการศึกษาดูงาน  มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก พบว่าบุคลากรมีความคาดหวัง ให้มีระบบ
การน าความรู้จากการศึกษาดูงาน มาเผยแพร่ในองค์กร 
มีการศึกษาดูงานด้านการน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งาน  เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับภาระหน้ าที่ ก าร
ปฏิบัติงานขององค์กร และส่งเสริมการศึกษาดูงานของ
บุคลากรได้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท เพื่อมาพัฒนา
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในด้านการศึกษาดูงาน ใน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดให้มีระบบการน าความรู้
จากการศึกษาดูงาน มาเผยแพร่ในองค์กร ทั้งนี้อาจเพราะ
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การศึกษาดูงานจะใช้งบประมาณในการศึกษาดูงานก็ตาม 
แต่เมื่อบุคลากรที่เป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับความรู้จาก
การศึกษาดูงานไม่ว่าทั้งในหรือนอกประเทศก็ตามควรน า
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาสรุปถึงข้อเท็จจริง
ถึงความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมารวบรวมเป็น
ข้อมูลเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้ จาก
การศึกษาดูงานมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
พระมหาชิษณพงศ์ ศรจันทร์ [7] ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย พบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย โดยภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือการสอนงาน การศึกษาต่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การปฐมนิ เทศ การเผยแพร่ข่ าวสารทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน 
การฝึกอบรม และการสัมมนา ตามล าดับ 
  5.2.4 ด้านการพัฒนาตนเอง มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความคาดหวังการพัฒนา
ตนเองอยู่ เสมอ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีการประเมิน
ความก้าวหน้าด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรประเมิน
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เพื่ อมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งในด้านการพัฒนาตนเอง ในข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรจัดให้บุคลากรทุกประเภท
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
พัฒนาตนเองอาจมีการกระจายไปมุ่งให้ความรู้ในระดับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ ควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรในทุกระดับช้ัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ โกเมนทร์ พร้อมจะบก [8] ได้ศึกษาเรื่องสภาพและ
ความต้องการการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า ความต้องการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากเมื่อพิ จารณา    
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากร       
ได้ฝึกทักษะเรียนรู้ในขณะที่ปฏิบัติงานรองลงมาคือ การ
น าความรู้และทักษะมาปฏิบัติงานมาพัฒนางานและ
ปรับปรุงการท างานด้วยตัวเองและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ การส ารวจการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกปี
การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 7.1.1 ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ องค์กรควรมี
การวางแผนเพื่อด าเนินการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีการน าแผนไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังเพื่อสามารถพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
อัยการสูงสุด 
 7.1.2 ด้านการฝึกอบรม ควรจัดหลักสูตรในการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุดได้เข้าอบรมอย่างทั่วถึง 
และจัดอบรมบุคลากรให้ตรงกับสายงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 7.1.3 ด้านการศึกษาดูงาน ควรส่งเสริมให้บุคลากรไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส่งเสริมการศึกษาดูงานของ
บุคลากรได้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทและสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการศึกษาดูงาน 
 7.1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง ควรส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันละกัน มีการ
ประเมินความก้าวหน้าด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรศึกษาสภาพและปัญหาในการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อ
น าผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป 
 7.2.2 ควรศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อท าให้ทราบ
ถึงแนวทางใหม่ที่จะพัฒนาบุคลากรของส านักงานอัยการ
สูงสุดใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 7.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
พัฒนาบุคลากร ในส านักงานอัยการสูงสุด ตามทัศนะของ
ผู้บริหารกับบุคลากร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หรือเขตพื้นที่อ่ืน 
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