
ผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสงูสุด* 
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And officers in Ratchaburi Direkrit Building,(Building A), Office of the Attorney General 

สุริยัน แสงสวุรรณโณ** 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของการน า
วัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ส านักงานอัยการสูงสุด ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ข้าราชการอัยการ ข้าราชการ
ธุรการ พนักงานราชการ ลูกจ้างรายเดือน ที่ปฏิบัติงานในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการ
สูงสุด จ านวน 252 คน จากประชากรทั้งสิ้น 684 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ไม่ส่งผลต่อการน า
วัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ได้ก าหนดไว้ และจากการศึกษาพบว่าปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดั บมาก อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ  0.05  ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐานที่ ได้ ก าหนดไว้  
ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
ผลักดันให้บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติในการท างาน เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์กร, ผลสัมฤทธิ์, ส านักงานอัยการสูงสุด  
 
 
                                                           
*   ผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏบิัติงานของขา้ราชการและเจา้หน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)   
    ส านักงานอัยการสงูสุด 
**  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

 วัฒนธรรมองค์กร คือ แบบอย่างของคนทั่วทั้งองค์การที่ยึดถือ โดยเป็นพฤติกรรมที่ใช้ในการ 
อยู่ร่วมกันในสังคม และส่งผลให้องค์กรยืนหยัดอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่
หล่อหลอมบุคลากรให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยถูกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานขององค์กรนั้นๆ เพ่ือใช้
ยึดถือในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีการพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยทุกคนในองค์กรจะต้องมีความกระตือรือร้นในการหาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาการการท างาน
ของตน ตลอดจนพฤติกรรมที่คนในองค์กรจะต้องยึดถือเพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากความเชื่อ ค่านิยม เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพราะวัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนตัวก าหนด
พฤติกรรมการท างาน หรือแบบแผนในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรที่ก าหนดพฤติกรรม ทั้งในเรื่องการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กรได้ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติราชการ (ส านักงานพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานอัยการสูงสุด. 2563) 

ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวงใด แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพ่ือให้การท างานมีความเป็นอิสระเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพ่ือมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการด าเนินคดี ซึ่งจะท าให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมยิ่งขึ้นซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่ในการอ านวยความ
ยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ต้องมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชน
เชื่อมั่นและศรัทธา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในการบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือค้นหาความ
จริงเชิงรุกให้สามารถขจัดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลและประโยชน์รวมของประเทศ  และสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และมีความม่ันคง มี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงจัดให้มีความพร้อมด้านอัตราก าลัง 
อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ ที่พักอาศัย และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน (วิกิพีเดีย. 2562) 
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จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด ดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าเมื่อน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุดจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง เพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้งานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน น าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 
2. ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 
3. ท าให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้งานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด จากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) และมีตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 Independent Variables             Dependent Variables 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร LOYALTY ของส านักงาน

อัยการสูงสุด 

1. ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี  
     (L  = Leadership) 
2. เป็นองค์กรสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม 

   และประเทศ 
   (O = Our organization for our country) 

3. มีคุณธรรม  
  (Y = Yield to integrity) 

4. ใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  (A = Always academic development) 

5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
  (L = Let’s turn pro) 

6. ความร่วมมือร่วมใจ  
  (T = Together) 

7. พวกเรา ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องท าให้ได้  
  (Y = Yes, we must) 

      ผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรม
องค์กรมาใช้ ในการปฏิบัติ งานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในอาคาร 
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงาน
อัยการสูงสุด 
 

1. ผลสัมฤทธิ์  
2. ตรวจสอบได้  
3. การมีส่วนร่วม  
4. ประเมินความเสี่ยง  
5. การติดตามประเมินผล 
 

(แนวคิดของ Canadian 
international development 
agency (CIDA)) 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณใ์นการท างาน 

ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for Social Science) ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลตัวค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย independent samples 
T- test และ ƒ-test (one way anova) 

ผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ พนักงาน

ราชการ ลูกจ้างรายเดือน ที่ปฏิบัติงานในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 65.90 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.20 และมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานอัยการสูงสุด 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.25, S.D. = 0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานอัยการสูงสุด ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง

ที่สุด คือ ด้านการมีคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.59, S.D. = 0.51) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด 

คือ ด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06, S.D. = 0.59) 

  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการอัยการ 
ข้าราชการธุรการ พนักงานราชการ ลูกจ้างรายเดือน ที่ปฏิบัติงานในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ส านักงานอัยการสูงสุด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.10, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.36, S.D. = 0.56) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับต่ าที่สุด คือ ด้านการประเมินความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83, S.D. = 0.76) 
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วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านทั้ง 7 
ด้าน พบว่า มีจ านวน 4 ด้าน ที่มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ที่ต้องน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในครั้งนี้ 

1. ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 4.18, S.D. = 0.61) 
2. ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.13, S.D. = 0.67) 
3. ด้านภาวะผู้น า (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.61) 
4. ด้านการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (ค่าเฉลี่ย = 4.06, S.D. = 0.59) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมา
ใช้งานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้
งานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ควรมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  1. ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานควรมีแบบแผนการเรียนรู้ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจ
เสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้หัวหน้าทุกระดับน าไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในหน่วยงานในการ
ด าเนินชีวิต การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการภายใน
ตัวบุคคลในการให้ได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน 
การถาม ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี จากการศึกษาค้นคว้า หรือแม้กระทั่งการ
เรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนการเรียนรู้ท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด 
ทัศนคติ และการกระท าได้ การเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธี เช่น อ่านหนังสือหรือ วารสารที่มีประโยชน์ ดูรายการ
โทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้ง
สามารถจับใจความส าคัญเพ่ือแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผล ทักษะพ้ืนฐานส าคัญต่อการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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2. ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ โดยพ้ืนฐานแล้วในการผลักดันสิ่งต่าง ๆ ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกคนในองค์กร ส าคัญที่สุดคือผู้บริหารองค์กรต้องให้ความส าคัญด้วย การที่จะผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
ไปสู่วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จะต้องพัฒนาองค์กรอย่างมีพลวัต และยั่งยืน หากจะเกิดขึ้นได้นั้นคือบุคลากรต้อง
มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ด าเนินการผ่านนโยบายการบริหารของผู้บริหารที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกชนชั้นในที่
ท างาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าขององค์กร รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลระดับวัฒนธรรมองค์กร และความมีอยู่ของ
วัฒนธรรมองค์กรในระดับบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านภาวะผู้น า ผู้น าทุกระดับต้องมีภาวะผู้น า รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นกลาง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประกอบกับการตัดสินใจ และใช้อ านาจในการบังคับบัญชาในทางที่
เหมาะสมไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง รับผิดชอบ เสียสละ สามารถให้ค าปรึกษา สอน
แนะ และให้อิสระในการท างาน โดยจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง และต้องมีการก าหนดเส้นทางในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้น าทุกระดับจะต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญในส่วนนี้ด้วย 

4. ด้านการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ปลูกฝัง ความรัก
ความสามัคคี การท างานเป็นทีมท าให้เกิดการพัฒนาและมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หล่อหลอมเป็น
วัฒนธรรมองค์กรต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการ
สูงสุด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน น าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  

1. เพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า เพศ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่น าวัฒนธรรม
องค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ นริศย์ จ าปา (2556) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดระนอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานธนาคารที่มี อายุ เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และกลุ่ม
งานที่ต่างกัน มีวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โยษิตา กฤตพรพินิต (2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่า 
พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ส่งผลต่อระดับความสุขในการท างานของ
พนักงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายุ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีอายุต่างกัน น าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ใน
การปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นริศย์ จ าปา (2556) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดระนอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า พนักงานธนาคารที่มี อายุ เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และกลุ่มงานที่ต่างกัน มี
วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โยษิตา กฤตพรพินิต (2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุข
ในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่า พนักงานที่มี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ส่งผลต่อระดับความสุขในการท างานของพนักงาน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

3. ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน น าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
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ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นริศย์ จ าปา (2556) ได้ศึกษาวัฒนธรรม
องค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จังหวัดระนอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานธนาคารที่มี อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และกลุ่มงานที่ต่างกัน มีวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โยษิตา กฤตพรพินิต 
(2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส ส่งผลต่อระดับความสุขในการท างานของพนักงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 
0.05 

4. ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ประสบการณ์
ในการท างาน ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
อภิปรายได้ว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน น าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ใน
การปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นริศย์ จ าปา (2556) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังห วัดระนอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระดับ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุปสมมติฐานที่ 1 ได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรก
ฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุดที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างาน ไม่ส่งผลต่อการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้  

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า ในภาพรวมของปัจจัย
วัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานอัยการสูงสุด ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์ (2557) ได้
ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของปัณณษร เทียนทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่
มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร
ธนชาต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 

1. ด้านภาวะผู้น า พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ส านักงานอัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ด้าน
ภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้ผู้ อ่ืน พูดและแบ่งปันความคิดเห็น และยังสามารถให้ค าปรึกษา สอนแนะปฏิบัติ  ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิริยา วรกัลยากุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา พบว่า 
ปัจจัยด้านผู้นาองค์กร ด้านระบบการให้รางวัล ด้านการคัดเลือกหล่อหลอม และด้านการจัดการเครือข่าย
วัฒนธรรม จากปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยข้างต้น เป็นปัจจัยที่ส่งต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล อันเนื่องมาจากปัจจัยเหล่านี้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

2. ด้านองค์กรสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ พบว่า ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ด้านองค์กรสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า องค์กรและช้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจและ
ความพยายามในการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน รวมทั้ง
ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัณณษร เทียนทอง (2555) ได้
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ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต พบว่า ระดับ
วัฒนธรรมองค์กรของธนาคารธนชาต ด้านการมุ่งการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ด้านการมีคุณธรรม พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านการมีคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเที่ยงธรรม เป็นกลาง รวมทั้งต่อต้านการประพฤติปฏิบัติที่ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิธร ยติรัตนกัญญา (2558) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ
สมรรถน ะห ลั ก ในการป ฏิ บั ติ ง านขอ งบุ ค ล ากรสายสนั บ สนุ น สั งกั ดส านั ก งาน อธิ ก ารบ ดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

4. ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร 
A) ส านักงานอัยการสูงสุด ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ และน าความรู้
จ ากการศึ กษ า ค้ น คว้ า  ม าเพ่ิ มศั กยภ าพ ในการท างาน  ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ยของ  
ศศิธร ยติรัตนกัญญา (2558) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นด้านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5. มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยึดมั่น
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ตามภารกิจขององค์กรด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้ผลงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัณณษร เทียนทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารธนชาต 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

6. ด้านมีความร่วมมือร่วมใจ พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรก
ฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ส านักงานอัยการสูงสุด ด้านมีความร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ให้เกียรติ และให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเพ่ือ
การท างานอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัณณษร เทียนทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต พบว่า ระดับวัฒนธรรม
องค์กรของธนาคารธนชาต ด้านผูกพันฉันท์พ่ีน้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

7. ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรของส านักงาน
อัยการสูงสุดในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นจากการประพฤติปฏิบัติ การท างาน  ทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ด้านเป้าประสงค์ของ
องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่ามีการก าหนดเป้าประสงค์ในการด าเนินงานและเป็นขั้นตอน
อย่างชัดเจน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
สรุปสมมติฐานที่  2 ได้ว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด 
พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
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(อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมีคุณธรรม 
ด้านองค์กรสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และด้านมีความร่วมมือร่วมใจ มีความเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด และด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ ด้านภาวะผู้น า ด้าน
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้งานของข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านภาวะผู้น า ผู้น าทุกระดับต้องมีภาวะผู้น า รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นกลาง 

เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประกอบกับการตัดสินใจ และใช้อ านาจในการบังคับบัญชาในทางที่เหมาะสมไม่ขัดต่อศีลธรรม
อันดี กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง รับผิดชอบ เสียสละ สามารถให้ค าปรึกษา สอนแนะ และให้อิสระในการท างาน 

2. ด้านองค์กรสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ องค์กรควรเพ่ิมช่องทางการอ านวย
ความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย 

3. ด้านการมีคุณธรรม องค์กรควรเพ่ิมหลักสูตรในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
อย่างแท้จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ท างานด้วยความเสมอภาค และใช้ดุลพินิจอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นกลาง 

4. ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรควรมีแบบแผนการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

5. ด้านการมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ปลูกฝัง ความรักความ
สามัคคี การท างานเป็นทีมท าให้เกิดการพัฒนาและมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ต่อไป 

6. ด้านมีความร่วมมือร่วมใจ องค์กรควรส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม จัดกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน เช่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิม
ทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการประสานงานข้ามหน่วยงานในองค์กร 
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7. ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ องค์กรต้องมุ่งมั่นผลักดันองค์กรสู่รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่พึง
ประสงค์ให้ได้ โดยเริ่มจากผู้บริหารองค์กรต้องให้ความส าคัญซึ่งต้องเป็นก าลังหลักในการผลักดันองค์กรในด้าน
ต่าง ๆ และต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกิดการกระตุ้น ต่อยอดปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ ในอาคารอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์กรมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ในการน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ระยะเวลา ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการน า
วัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีมุมมองที่หลากหลายและกว้างมากขึ้น 

3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเป็นการเจาะข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



15 
 

บรรณานุกรม 

กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์. (2557). วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

กิริยา วรกัลยากุล. (2559). ปั จจัยที่ มี อิทธิพลต่อการปฏิ บัติ ตามวัฒนธรรมองค์กรของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นริศย์ จ าปา. (2556). วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธ .ก .ส .) จั งหวั ดระนอง . ปัญ หาพิ เศษ ตามหลั กสู ต รป ริญ ญ า 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป โครงการบัณฑิตศึกษา, วิทยาลัย
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปัณณษร เทียนทอง. (2555). วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร      
ธนชาต. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกอบการ , 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

โยษิตา กฤตพรพินิต. (2557). อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วิกิ พี เดี ย. (2562). ส านั กงานอัยการสู งสุ ด (ประเทศไทย), ค้นเมื่ อ 25 พฤษภาคม 2563 , จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/ส านักงานอัยการสูงสุด_(ประเทศไทย) 

ศศิธร ยติรัตนกัญญา. (2558). วัฒนธรรมองค์กรกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ส านักงานพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานอัยการสูงสุด. (2563). วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของ
ส านักงานอัยการสูงสุด, ค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563, จาก http://www.kpr.ago.go.th/ 

Canadian International Development Agency. (2001). Results Based Management In 
CIDA: An Introductory Guide to Concept and Principles.http://www.acdicida.gc.ca/cida_ind.nsf. 
  

 


