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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงาน
อยัการสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และดา้นการท างานเป็นทีม 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการธุรการส่วนกลาง ส านักงานอยัการสูงสุด กลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนิน        
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (x̅)           
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 269 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.90 มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 66.28 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 215 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 61.40 มีประเภทต าแหน่งงาน ปฏิบติัการ จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 มีอายุราชการ         
ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอัยการสูงสุด 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการยึดมัน่ใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการท่ีดี 
และดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการปฏิบติังาน, ส านกังานอยัการสูงสุด  
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ABSTRACT 
 The objective is to study The Working Performance of Central Personal at Office of the Attorney 
General. The factor or research include, Achievement oriented, Good service, Accumulating professional expertise, 
Upholding Fairness and Ethics, and Teamwork. 
  The samples used in this research amount of 350 peoples. The questionnaire was instrument of 
this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research found the users all respondents 350 peoples. Most are female 269 peoples 
representing 76.90 %. Most aged 31- 40 years old 232 peoples representing 66.28%. Most are bachelor's 
degree 308 peoples representing 88%. Most are Income per month 20,001-30,000 baht 215 peoples 
representing 61.40%. Most are position type 237 peoples representing 67.70%. Most service life less than 
5 years old 189 peoples representing 54%. 
 The research found The Working Performance of Central Personal at Office of the Attorney 
General overall is at a highest level. Considering each side, that side is the highest level of upholding 
Fairness and Ethics, teamwork, achievement oriented, good service, and accumulating professional 
expertise. 
Keyword: The Working Performance, Office of the Attorney General 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากมายและรวดเร็ว เขา้สู่ยุคของขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงได้รับ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวฒันธรรม             
จึงจ าเป็นท่ีสังคมไทยจะต้องปรับสภาพให้เหมาะสมกับโลกไร้พรมแดน เพ่ือให้สามารถยืนหยดัไดอ้ย่าง
มัน่คง มีศกัด์ิศรีและด ารงความเป็นไทยอยู่ในสังคมโลก ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งจึงต้องตระหนกัในคุณค่าและ
คุณภาพของตนว่าคนทุกคนล้วนมีคุณค่าท่ีจะต้องได้รับการพฒันาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ความพร้อม ความถนดั ความสนใจ ความพึงพอใจและความตอ้งการ ตอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ร่วมกนัพฒันา
สังคมและประเทศชาติไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกบัสังคมโลกไดอ้ย่าง เท่าเทียม มัน่คง 
และย ัง่ยืน (เทียมรัตน์ คงทนต,์ 2554)               
 ตามแผนยุทธศาสตร์ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 ไดว้างแผนยุทศาสตร์ไว ้  4 ยุทธศาสตร์ 
โดยมีการก าหนดทิศทางของส านกังานอยัการสูงสุดระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2566 ซ่ึงส านกังานอยัการสูงสุด 
ได้ให้ความส าคัญกับความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานอัยการสู งสุด และ                                         
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งยุทธศาสตร์ในระดบัประเทศและระดบัหน่วยงาน เพ่ือท าให้การพฒันาประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะท าให้ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นส่วนส าคญัของการบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จและมุ่งสู่
ผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เร่ือง การเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ประกอบดว้ย 3 เป้าประสงค์ คือ 1. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบได้ 2. บุคลากรเป็นมือ
อาชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ 3. ระบบฐานขอ้มูล/ข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก เช่ือมโยงทัว่ถึง เขา้ใจไดง้่าย ส านกังานอยัการสูงสุดจึงต้องพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรเพ่ือเช่ือมโยงตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้โดยส านักงานอยัการสูงสุดได้ก าหนดสมรรถนะหลกัการ
ปฏิบติังานของบุคลากรไว ้ 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร
ส่วนกลาง ส านักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ
สามารถเป็นแนวทางพฒันาเกี่ยวกบัสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร ส านกังานอยัการสูงสุด เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายของส านกังานอยัการสูงสุดต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งน้ี ท าการศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอยัการ
สูงสุด มีขอบเขต การวิจยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร
ส่วนกลาง ส านักงานอยัการสูงสุด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประเภทต าแหน่งงาน 
และอายุราชการ 
  1.2 ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด  
5 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
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 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด ไดแ้ก่ ขา้ราชการธุรการ           
ท่ีปฏิบัติงานในส่วนกลาง ส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน 1,762 คน  (ท่ีมา: ส านักทรัพยากรบุคคล 
ส านกังานอยัการสูงสุด 29 ตุลาคม 2564) 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ช่วงระยะเวลาการวิจยั ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2565  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงระดบัสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด 
 2. ท าให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของส านกังานอยัการสูงสุด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (คู่มือสมรรถนะข้าราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด , 2555)             

ในบทความทางวิชาการท่ี David C.McClelland ศาสตร์จารย์  ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard              
ไดอ้ธิบายเกี่ยวกบัความหมายของสมรรถนะ (Competency) ท่ีเป็นลกัษณะพิเศษของบุคคล เป็นการมุ่งเนน้
หรือมองไปท่ีองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดสมรรถนะ Competency หรือลักษณะพิเศษ หรือกล่าวได้ว่า 
สมรรถนะเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีแฝงอยู่ในตัวบุคคล ซ่ึงมีความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือผลการปฏิบติังานท่ีดีเยี่ยมในงาน ๆ  หน่ึงหรือในสถานการณ์หน่ึง 
สามารถอธิบายได้โดยใช้โมเดลภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg Model) ซ่ึงการเปรียบเทียบบุคคลกับภูเขาน ้ าแข็ง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดต่้อเดือน 
5. ประเภทต าแหน่งงาน 
6. อายรุาชการ 

สมรรถนะการปฏบิัติงานของบุคลากร
ส่วนกลาง ส านักงานอัยการสูงสุด 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและ
จริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
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ส่วนท่ีเห็นและพฒันาได้ง่าย คือ ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน ้า ได้แก่ ทกัษะต่าง ๆ  และองคค์วามรู้ท่ีบุคคลมีอยู่ 
และส่วนใหญ่ท่ีมองเห็นได้ยาก คือ ส่วนท่ีอยู่ใต้ผิวน ้ า ได้แก่ อุปนิสัย ภาพลกัษณ์ภายใน แรงจูงใจ และ
บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลเป็นอย่างมากและเป็นส่วน
ท่ีพฒันาไดย้าก 

  
การน าสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานอัยการสูงสุด (คู่มือสมรรถนะข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด , 2555)             

มุ่งน าเอาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐสมยัใหม่ มาเป็นแนวทางหลกัในการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการและการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ร เพ่ือให้บุคลากรไดมี้ขีดสมรรถนะท่ีสอดรับกับวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ขององคก์ร 

การท่ีองค์กรจะสามารถบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรบนฐานของขีดสมรรถนะท่ีถูกต้อง ทั้ งท่ีเป็น                    
ขีดสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competency) ท่ีบุคลากรทัว่ทั้งองค์กรจะต้องมี และขีดสมรรถนะ
หลกัในระดบัหน้าท่ี (Functional competency) ซ่ึงจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานตามต าแหน่งหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ งบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ทั้ งน้ีองค์กรยงัจะต้องมี              
การก าหนด ประเมิน และวางแผนการพฒันาขีดสมรรถนะให้กับบุคลากร โดยจัดให้มีการพฒันาอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัขององคก์รภาครัฐในยุคปัจจุบนั 

 
สมรรถนะข้าราชการธุรการส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการสูงสุด ได้ก าหนดสมรรถนะของข้าราชการธุรการส านักงานอัยการสูงสุด           

(คู่มือสมรรถนะขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด, 2555) ไวด้งัน้ี  
1.สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

2) การบริการท่ีดี  3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม 5) การท างานเป็นทีม  

2.สมรรถนะประจ ากลุ่มงานหรือต าแหน่ง (Functional Competency) ประกอบดว้ย 
 2.1 สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่           

1) สภาวะผูน้ า 2) วิสัยทศัน์ 3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 4) ศกัยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 5) การควบคุม
ตนเอง และ 6) การสอนงานและการมอบหมายงาน  

 2.2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Technical Competency) ประกอบด้วย            
12 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ความคิดเชิงวิเคราะห์  2) การมองภาพองคร์วม 3) ความคิดริเร่ิม 4) การรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้มูล 5) การสร้างสัมพนัธ์ภาพและความเขา้ใจผูอ้ื่น 6) การสร้างเครือข่าย 7) การบริหาร
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ความขดัแยง้ 8) การวางแผนงานและการจัดการ 9) การด าเนินการเชิงรุก 10) การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ตามกระบวนงาน  11) การสืบเสาะและแสวงหาขอ้มูล และ12) ศกัยภาพเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนแปลง 

 
ข้อมูลเก่ียวกับส านักงานอัยการสูงสุด 
เม่ือ พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้ออกประกาศให้แยกกรมอยัการออก

จากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยราชการอิสระอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
เปลี่ยนช่ือจาก "กรมอยัการ” เป็น “ส านักงานอยัการสูงสุด” และเปลี่ยนช่ือต าแหน่ง “อธิบดีกรมอยัการ” 
และ "รองอธิบดีกรมอัยการ” เป็น “อัยการสูงสุด" และ "รองอัยการสูงสุด"  ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 248 ได้บญัญติัรับรองให้องค์กรอยัการเป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
ให้มีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  โดยพนักงานอัยการมีอิสระ                   
ในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เท่ียงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และ            
ไม่ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พิสมยั ชัยมหา (2558) ท าการวิจัย เร่ือง สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสังกดั

ส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสังกดั
ส านกังานอยัการสูงสุดภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ ด้านการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และ
ดา้นการท างานเป็นทีม ระดบัมาก 3 ดา้น คือ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
และดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 ศรัณน์พชัร์ ไผ่พูล (2559) ท าการวิจัย เร่ือง สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดัเมือง ผลการวิจยัพบว่า ระดบัสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวดักาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือจ าแนกเป็นด้าน พบว่า            
อยู่ในระดับสูง คือ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม การท างานเป็นทีม การบริการเป็นเลิศ            
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ตามล าดบั  
 กิตต์ิพิสิธ ญาณกิตตินุกุล (2559) ท าการวิจัย  เร่ือง การปฏิบัติตามสมรรถนะของข้าราชการ             
กรมเจ้าท่า ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี ผู ้บริหารกรมเจ้าท่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม             
สมรรถนะหลกั ของข้าราชการกรมเจ้าท่า โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ ได้แก่          
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการบริการท่ีดี            
ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 ทิราวรรณ พนัธ์หมุด (2560) ท าการวิจัย  เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน จังหวดั ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีพฒันา
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ชุมชน จังหวดันครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 1 ดา้น และอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นการยึดมัน่
ในความตอ้งถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นบริการท่ีดี ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตามล าดบั  
 วรนันท์ ประทุมวนั (2562) ท าการวิจัย  เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดบั
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน และอยู่ในระดบั
มาก 1 ด้าน เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านการบริการเป็นเลิศ ด้านการยึดมัน่ในความถูกตอ้งและ
จริยธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และดา้นความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และ              
ใชวิ้ธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการธุรการส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผูวิ้จัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่           
ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5 % ได้ขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 325.70 คน ผูวิ้จัยจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั้ งน้ีอยู่ท่ี
จ านวน 350 คน จากประชากรทั้ งหมด 1,762 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในครั้ งน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายไดต่้อเดือน ประเภทต าแหน่งงาน และอายุราชการ  
  ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอยัการ
สูงสุด 5 ด้าน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,              
น้อย = 2, น้อยท่ีสุด = 1   
  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง 
ส านกังานอยัการสูงสุด โดยค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended) 
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 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 สร้างแบบสอบถามสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด และ
ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลมุวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม
ของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
 2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้ งน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ Google Form 
โดยรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามก่อนน าไป
วิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ค่าความถี่, ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉลี่ย (x̅)  
  3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์เร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
  การศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอยัการสูงสุด มีผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 
และเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 232 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 66.28 รองลงมาคือ 41 - 50 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อย ละ 22.86, 20 - 30 ปี จ านวน 35 คน               
คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน             
22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70  ตามล าดบัส่วนใหญ่ 
มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 รองลงมาคือ 10,000 - 20,000 บาท 
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จ านวน 70 คน คิดเ ป็นร้อยละ 20.00 , 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเ ป็นร้อยละ 16.90,                     
40,001 – 50,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 และ50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 0.60 ตามล าดบัส่วนใหญ่ มีประเภทต าแหน่งงาน ปฏิบติัการ จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 
รองลงมาคือ ช านาญการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00, ปฏิบติังาน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.70, ช านาญงาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ช านาญการพิเศษ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุราชการ ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ 6 – 10  ปี 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29, 11 – 15 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.28, 21 ปีข้ึนไป จ านวน                
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 และ 16 – 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 ตามล าดบั 
  
 สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอัยการสูงสุด 
 สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบ
ธรรมและจริยธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี และดา้นการสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตามล าดบั 
 ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านมีความพยายามปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามก าหนดเวลา ท่านมีความ
มานะอดทน ขย ันหมั่นเพียรในการท างาน ท่านมีความพยายามปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย           
อย่างถูกต้อง ท่านแสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ ดีข้ึน ท่านพัฒนาการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ เอาใจใส่และตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกครั้ งเพ่ือให้งานมีคุณภาพ และท่านแสดง
ความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันา เม่ือเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน ตามล าดบั  
 ด้านการบริการท่ีดี โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านให้บริการดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร และสุภาพ ท่านให้ขอ้มูล ข่าวสาร
ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนแก่ผูร้ับบริการ ท่านแจง้ให้ผูร้ับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอน
งานต่าง ๆ ท่ีให้บริการอยู่ ท่านประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ผูร้ับบริการไดร้ับบริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนจาก
การบริการไดอ้ย่าง และท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานให้กบัผูร้ับบริการไดอ้ย่างครบถว้น
ชดัเจน ตามล าดบั 
 ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น          
รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านพฒันาความรู้ความสามารถของตนให้ดี
ยิ่งข้ึน  ท่านสามารถน าความรู้ท่ีมี หรือความรู้ใหม่ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิติังาน ท่านมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบติังานได้ และท่านศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและ
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของ ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านติดตาม
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เทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ          
การปฏิบติัราชการ และ ท่านสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยี หรือวิทยาการใหม่ ใชเ้พ่ือให้การปฏิบติังานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้ตามล าดบั  
 ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด                 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
สุจริต ไม่เลือกปฏิบติั ท่านปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นธรรมเสมอภาค ท่านส านึกในความเป็นขา้ราชการท่ี
ดี ท่านแสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาชีพอย่างสุจริต ท่านปฏิบติัหน้าท่ี โดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และท่านปฏิบติัหน้าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และวินยัขา้ราชการ ตามล าดบั  
 ดา้นการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านเต็มใจเรียนรู้งานจากผูอ้ื่น ท่านให้ความช่วยเหลือเม่ือเพ่ือนร่วมงาน
ร้องขอด้วยความยินดี ท่านให้ความร่วมมือกับสมาชิกในทีม ท่านรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 
ท่านให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม และท่านรายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของ
การด าเนินงานของคนในทีม ตามล าดบั 
  
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอัยการสูงสุด 
 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เรียงล าดบัจ านวนขอ้เสนอแนะมากไปน้อย คือ ต้องมีความพยายามและ
อดทน ตั้งใจท างานให้ดีท่ีสุด และควรท างานดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 ดา้นการบริการท่ีดี  เรียงล าดบัจ านวนขอ้เสนอแนะมากไปน้อย คือ ควรให้บริการดว้ยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบติั ตอ้งให้บริการดว้ยความเต็มใจ นึกถึงใจเขาใจเราและตอบค าถามให้ชดัเจนและถูกตอ้ง 
 ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ เรียงล าดับจ านวนขอ้เสนอแนะมากไปน้อย คือ             
หมัน่ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ในงานอยู่เสมอ บุคลากรควรฝึกฝนและพฒันาตนเองเพ่ือให้เกิดความช านาญ
ในงานทบทวนปรับปรุงข้อผิดพลาด หมั่นศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพ                  
ควรจดัอบรมบุคลากร และบุคลากรมีความเช่ียวชาญงานดา้นเดียวไม่มีประสบการณ์ท างานเท่าท่ีควร  
 ด้านการยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เรียงล าดับจ านวนขอ้เสนอแนะมากไป
น้อย คือ ควรยึดมัน่ความซ่ือสัตย ์สุจริต ยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรมในองคก์ร จดัให้มี
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และควรเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตส านึกในการท างาน 
 ด้านการท างานเป็นทีม เรียงล าดับจ านวนขอ้เสนอแนะมากไปน้อย คือ ควรให้ความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือกบัเพ่ือนร่วมงาน ตอ้งวางแผนและประสานงานการท างานภายในทีม ตอ้งมีความสามคัคี
กันในการท างานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และสร้างบรรยากาศ
ในการท างาน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอยัการสูงสุด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดบัจาก
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการท่ีดี และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน ตามล าดับ โดยมี
ประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ        
มากท่ีสุด คือ ท่านมีความพยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ท่านมีความมานะอดทน 
ขย ันหมั่นเพียรในการท างาน ท่านมีความพยายามปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง                 
ท่านแสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีข้ึน ท่านพฒันาการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่
และตรวจสอบความถูกตอ้งของงานทุกครั้ งเพ่ือให้งานมีคุณภาพ และท่านแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พฒันาเม่ือเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรนนัท ์ประทุมวนั (2562) ท าการวิจยั  เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตอ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 ดา้น และอยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น เรียงล าดบั
จากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นการบริการเป็นเลิศ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม ดา้นการท างาน
เป็นทีม ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และดา้นความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน  
 ด้านการบริการที่ดี  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด คือ ท่านให้บริการดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร และสุภาพ ท่านให้ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่
ผู ้รับบริการ  ท่านแจ้งให้ผู ้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆ                   
ท่ีให้บริการอยู่ ท่านประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือให้ผูร้ับบริการได้รับ
บริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกดิข้ึนจากการบริการไดอ้ยา่ง 
และท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับงาน ให้กบัผูร้ับบริการไดอ้ย่างครบถ้วนชัดเจน ตามล าดับ
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณน์พชัร์ ไผ่พูล (2559) ท าการวิจยั เร่ือง สมรรถนะการปฏิบติังานของ
บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวดัเมือง ผลการวิจัยพบว่า ระดบัสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง         
เม่ือจ าแนกเป็นดา้น พบว่า  อยู่ในระดบัสูง คือ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
การบริการเป็นเลิศ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ตามล าดบั  
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ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
  โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ท่านพฒันาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน ท่านสามารถน าความรู้ท่ีมี หรือความรู้ใหม่ๆ           
มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหม่ เพ่ือน ามาปรับใชใ้นการปฏิบติังานได ้
และท่านศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของ ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ และ ท่านสามารถประยุกต์เทคโนโลยี หรือ
วิทยาการใหม่ ใช้เพ่ือให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ กิตต์ิพิสิธ ญาณกิตตินุกุล (2559) ท าการวิจยั  เร่ือง การปฏิบติัตามสมรรถนะของขา้ราชการ
กรมเจ้าท่า ผลการวิจัยสรุปไดด้ังน้ี ผูบ้ริหารกรมเจ้าท่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามสมรรถนะ
หลกั ของขา้ราชการกรมเจา้ท่า โดยภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการยึดมัน่
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการบริการท่ีดี ด้านการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ และดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 ด้านการยึดม่ันในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ท่านปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบติั ท่านปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นธรรมเสมอภาค 
ท่านส านึกในความเป็นขา้ราชการท่ีดี ท่านแสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาชีพอย่างสุจริต  ท่านปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และท่านปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องตามกฎหมายและวินัย
ขา้ราชการ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิราวรรณ พนัธ์หมุด (2560) ท าการวิจยั  เร่ือง ปัจจยัท่ี
มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า  ระดบั
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านการยึดมั่นในความต้องถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม            
ด้านบริการท่ีดี ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญใน         
งานอาชีพ ตามล าดบั  

ด้านการท างานเป็นทีม  
โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ท่านเต็มใจเรียนรู้งานจากผูอ้ื่น ท่านให้ความช่วยเหลือเม่ือเพ่ือนร่วมงานร้องขอดว้ยความยินดี 
ท่านให้ความร่วมมือกับสมาชิกในทีม ท่านรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ท่านให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของทีม และท่านรายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของคน
ในทีม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิสมัย ชัยมหา (2558) ท าการวิจัย เร่ือง สมรรถนะ                    
การปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอยัการสูงสุด ภาค 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ 
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การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ                
ดา้นการ ยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และดา้นการท างานเป็นทีม ระดบัมาก 3 ดา้น คือ 
ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงานอยัการสูงสุด  
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ ส านกังานอยัการสูงสุดควรก าหนดวิธีการด าเนินการและระเบียบคู่มือการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน ถูกตอ้งและเป็นขั้นตอน เพ่ือจะไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและแลว้เสร็จตามก าหนดเวลา และควรส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนกัถึงการปฏิบติังานของ
ตนด้วยความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร และมีความพยายามท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ถูกต้อง เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบติังานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานสารบรรณ การจัดอบรม 
การลงสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน จดัให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่เพียงพอ เป็นตน้ 
 2. การบริการที่ดี  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ส านักงานอยัการสูงสุดควรจัดอบรมสัมมนาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะในการปฏิบติังาน ให้เห็นถึงความส าคญัของการให้บริการด้วยความ 
เต็มใจ เป็นมิตร และสุภาพ ให้ขอ้มูล ข่าวสาร ตอบค าถามให้ถูกต้องชัดเจนแก่ผูร้ับบริการ และแจ้งให้
ผู ้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู่ได้ เช่น                 
การจัดอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ การจัดอบรมสัมมนาการตอบปัญหาทาง
กฎหมาย เป็นตน้ 
 3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง  คือ ส านักงานอยัการสูงสุดควรจัดให้มีการอบรมการท างานและการใชง้าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของแก่บุคลากรให้ดียิ่งข้ึน และสร้างศกัยภาพหรือ           
ดึงศกัยภาพความรู้ท่ี หรือความรู้ใหม่ ๆ ของบุคลากร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน และสามารถหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหม่ เพ่ือน ามาปรับใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น ให้มีการหมุนเวียนการท างาน 
ให้มีการสอนงานจากผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่า เป็นตน้ 
 4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ส านักงานอยัการสูงสุดเป็นองค์กรเกี่ยวกบักฎหมาย จึงควรมีการรณรงค์
และปลูกฝังวฒันธรรมองค์ และค่านิยม ร่วมให้บุคลกรยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณอย่าง
แท้จริง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เลือกปฏิบติั ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค และส านึกใน
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ความเป็นขา้ราชการท่ีดีอยู่เสมอ เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขา้ราชการท่ีมีคุณธรรมดีเด่นของแต่ละ
ส านกังาน การมอบเกยีรติบตัรเชิดชเูกยีรติผูป้ระพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีดา้นคุณธรรม การจดัอบรมพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรม การจดัโครงการฟังธรรมและนัง่สมาธิ เป็นตน้ 
 5. การท างานเป็นทีม  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ส านักงานอยัการสูงสุดควรสร้างวฒันธรรมความเป็นพ่ีน้องช่วยเหลือ
เกื้อกูลกนั และร่วมมือร่วมใจกนั เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานและการปฏิบติังานให้บุคลากรเต็มใจท่ีจะ
เรียนรู้งานจากผูอ้ื่น และให้ความร่วมมือช่วยเหลือเม่ือเพ่ือนร่วมงานร้องขอด้วยความยินดี และให้ความ
ร่วมมือกับสมาชิกในทีม เช่น การจัดประชุมประจ าสัปดาห์เพ่ือรายงานความคืบหน้าของงานและ                    
สรุปปัญหางานต่าง ๆ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพเพ่ือการท างานเป็นทีม จดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนกลาง ส านกังานอยัการ
สูงสุด  
 2. ควรศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง ส านักงาน
อยัการสูงสุด  
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