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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วัฒนธรรมองค์การ การปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค

ของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงาน
อัยการสูงสุด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม  
ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
จ านวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านภาวะผู้น า 2) ด้านองค์การเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 3) ด้านคุณธรรม  
4) ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 6) ด้านความร่วมมือร่วมใจ และ  
7) ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอัยการ  
โดยด้านความร่วมมือร่วมใจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมากที่สุด การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็น
การปฏิบัติงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง มีการท างานเป็นทีม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
เพ่ือนร่วมทีม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันและปฏิบัติกับทุกคนในมาตรฐาน
เดียวกัน ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจส าเร็จลุล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มากเกินไป ขาดการฝึกอบรมทักษะ การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดขวัญ
ก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรรุ่นเก่ากับบุคลากรรุ่นใหม่  
และสภาพแวดล้อมและลักษณะทางสังคมยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป 
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บทน า 

ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานราชการอิสระมีหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมการรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ต้องมีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นและ
ศรัทธา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการ 
บูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือค้นหาความจริง
เชิงรุกให้สามารถขจัดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลและประโยชน์รวมของประเทศ และสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานอัยการ
สูงสุด ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และมีความ
มั่นคง มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงจัดให้มีความพร้อม  
ด้านอัตราก าลัง อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ ที่พักอาศัย และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความส าคัญในการศึกษาและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาระเบียบวินัยและจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  
ขึ้นเพ่ือศึกษาสภาพวัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ท าความเข้าใจ 
ในองค์ประกอบต่างๆ ที่ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนะวัฒนธรรมองค์การของส านักงาน
อัยการสูงสุดที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด  
ตามแนวคิดการบริหารภาครัฐสมัยใหม่  โดยได้ด าเนินการก าหนด “วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์”  
ให้สามารถตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ขององค์การหรือเป้าหมายขององค์การในระยะยาว และสามารถสร้าง
คุณค่าเหมาะสมกับทิศทางขององค์การ สามารถจับต้องได้ในทางปฏิบัติ และได้ด าเนินการสื่อสารกับ
บุคลากรในองค์การตลอดมา ภายใต้ค าขวัญ  (MOTTO) /หลักความประพฤติของส านักงานอัยการสูงสุด
ในค าว่า “LOYALTY”  ซึ่งในแต่ละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้ L = Leadership  ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี 
(มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างทันการเปลี่ยนแปลง) O = Our organization for our country   
เป็นองค์การเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ Y = Yield to integrity มีคุณธรรม  
A = Always academic development ใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง L = Lets turn pro  มุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ T = Together ความร่วมมือ ร่วมใจ Y= Yes, we must!  พวกเรา ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ต้องท าให้ได ้

ส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566  
ในมิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดให้มีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะสูง มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง
และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานให้เป็นองค์การที่มีคุณธรรมทางด้านกระบวนการยุติธรรมควบคู่  
ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ 
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ดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการน าวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมร่วม “LOYALTY” มาเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้วย และได้
ก าหนดให้เรื่องดังกล่าวไว้เป็นตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ในค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานอัยการสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด  
ให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้บุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุดเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันจะน าไปสู่การมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ให้รวดเร็ว โดยให้ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์การเทียบเคียงกับสมรรถนะหลักของข้าราชการฝ่ายอัยการ เพ่ือค้นหาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ท่ีควรน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ  

จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส านักงานอัยการสูงสุดได้เห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ
จึงได้ก าหนดไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระเบียบวินัยและจริยธรรม  
ของข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยได้ก าหนดไว้เป็นโครงการที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
(Flagship Projects) ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2563 – 2566 
โดยเน้นว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในกรอบการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้องเร่งรัดผลักดันให้เกิดขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด มีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติการท างานที่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญ  
ซึ่งโลกยุคใหม่บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดจ าเป็นต้องพัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้
ระบบการปฏิบัติราชการของส านักงานอัยการสูงสุดมีความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็นสิ่งที่สร้างได้ สามารถพัฒนาได้แม้ว่าจะเกิดค่อนข้างยาก  เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การนั้น  
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การในปัจจุบัน
และท่ีควรจะเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดีในอนาคต  

จากความเป็นมาดังกล่าว ในฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานในส านักงานอัยการสูงสุด มีความสนใจ 
ในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การอัยการว่าเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์การด้านใดบ้างที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการอัยการ เพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการอัยการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1. วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
2. การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
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3. ปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน  
การประชุม คู่มือปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง กลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และเอกสารทาง
ราชการที่เก่ียวข้อง  

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 

 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่ ข้าราชการธุรการของส านักงานคณะกรรมการ

อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ที่มีความเก่ียวข้องต่อประเด็นที่ต้องการศึกษา  
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 13 คน โดยพิจารณาจากต าแหน่งหน้าที่ซึ่งมีส่วน

ส าคัญในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้าราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอัยการ  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ

การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนด
แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน สุภางค์ จันทวานิช (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล ,2564,
หน้า 62) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้
ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ 
ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ในการ  
จดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อน

จะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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4. สรุปผลการวิจัยเพ่ือทราบถึงวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและการอภิปราย  
ผลการวิจัย 
จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
วัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการอัยการ แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1)  ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ผู้น าในส านักงานคณะกรรมการอัยการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน

ด้านของหน้าที่การงานและการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ
หน่วยงานและองค์การ สามารถให้การสอนแนะและค าปรึกษาในงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้การสนับสนุน สร้างโอกาส  
ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างสม่ าเสมอ 

2)  ด้านองค์การเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ (Our organization for 
our country) บุคลากรมีความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนที่มาติดต่องานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส านักงานอัยการสูงสุดจัดขึ้น เช่น กิจกรรม
จิตอาสา โครงการจัดท าแนวทางระบบการน าองค์การให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นต่อบุคลากรส านักงาน
อัยการสูงสุดและบุคคลภายนอก และโครงการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันของข้าราชการอัยการ 
เป็นต้น 

3)  ด้านคุณธรรม (Yield to integrity) ผู้บังคับบัญชาในส านักงานคณะกรรมการอัยการ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตรงกับเนื้องาน และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรรมในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความเป็นธรรมปราศจากอคติและระบบอุปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดจาก
ประชาชนและหน่วยงานภายนอกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเทียบกับหน่วยงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานในหน่วยงานในทุกระดับชั้นล้วนมีการ
ให้เกียรติและเคารพในบทบาทหน้าที่ที่ถือปฏิบัติของตนเองและกับผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 

4)  ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Always academic development) การประเมินใน
เรื่องงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการอัยการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ทักษะความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ  องค์การของมีหน่วยงาน/
คณะท างานที่เก่ียวข้องในด้านการจัดการความรู้หรือการมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี และให้การสนับสนุนในการ
ปรับปรุงพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
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และรูปแบบการพัฒนาตนเองอ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ และมีการสนับสนุนในด้านของสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือ
การสรรค์สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าในงาน 

5)  ด้านมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Lets turn pro) ส านักงานคณะกรรมการอัยการมีการมุ่งเน้น
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจน 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในส านักงานมีเปา้หมายในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนทั้งในระดับของ
ส านักงานและบุคคล 

6)  ด้านความร่วมมือ ร่วมใจ (Together) บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอัยการให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการ เพ่ือช่วยเสริมสร้างคุณภาพในงานให้ดีขึ้น การปฏิบัติงานมีความอบอุ่น
ใจ มีความสุขและไว้เนื้อเชื่อใจกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้มีความ
สมบูรณ์ ผู้บังคับบัญชาในส านักงานคณะกรรมการอัยการมีการสร้างขวัญก าลังใจและกระตุ้นให้ทีมงาน
ความกระตือรือร้นเพ่ือการร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส านักงานได้
ใช้หลักในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับการท างาน คือ มุ่งเน้นการช่วยเหลือร่วมมือปรับปรุง 
พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

7)  ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ (Yes, we must!) ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส่งเสริมและ
ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานอัยการสูงสุดในการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นการปฏิบัติงานแบบช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง มีการท างานเป็นทีม ไม่เอารัดเอาเปรียบเพ่ือนร่วมทีม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติกับทุกคนในมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งต่อ
ผู้รับบริการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ไม่แสดงอารมณ์หรือความก้าวร้าว
ในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นและตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ  ยึดมั่นต่อผลส าเร็จและ
เป้าหมายในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
ให้ความส าคัญของเป้าหมายในภารกิจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดเป้าหมายรวมทั้งพัฒนางานเพ่ือให้
ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ สามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ 
ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ สามารถแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้น มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี
ต่อผู้รับบริการ ประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้บริการด้วยความเต็มใจ  
ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็ว ถูกต้องเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ  ทบทวนปรับปรุงวิธีการที่จะท าให้งาน 
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มีมาตรฐาน รวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างเต็มก าลังและสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึกและ 
เชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง มีการเสนอความเห็นหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
3. ปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
1)  ด้านภาวะผู้น า (Leadership) การสั่งการมีมากเกินไปท าให้ขาดการกระจายอ านาจ ผู้น าขาด

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติส่งผลต่อขวัญก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถ ท้ายสุดอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์การ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  

2)  ด้านคุณธรรม (Yield to integrity) มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากเกินไปท าให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผน วิธีการ ท าให้เกิดช่องว่างของการฉวยโอกาสในการเอ้ือประโยชน์
ให้ตนเอง ส่งผลเสียแก่ภาพลักษณ์องค์การอัยการในความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน  และระบบ
อุปถัมภ์ส่งผลต่อการโยกย้ายมีเพ่ิมมากข้ึน ควรส่งเสริมสนับสนุนระบบคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเสริมสร้าง
องค์การ เพ่ือให้บุคลากรที่มีศักยภาพแสดงความรู้ความสามารถเพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย 

3)  ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Always academic development) บุคลากรขาด
วัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย ขาดจิตวิญญาณในความเป็นมืออาชีพ บุคลากรมีพฤติกรรมในการท างานที่ยึดติดกับความเคย
ชินและไม่มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ท าให้การแสดงพฤติกรรมองค์การไม่น าสู่ความส าเร็จของ
องค์การอัยการด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวมในท้ายที่สุด 

4)  ด้านมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Lets turn pro) บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ยังขาด
ความมุ่งม่ันทุ่มเท ความรวดเร็วถูกต้องในงาน และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5)  ด้านความร่วมมือ ร่วมใจ (Together) การปฏิบัติงานมีความช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน
อย่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการงาน ในสภาพปัจจุบันได้เริ่มมีความลดน้อยถอยลง 
เช่น ในอดีตมีการร่วมมือร่วมแรงกันในงาน ปฏิบัติในลักษณะเป็นทีมงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ  
มีการหารือและช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ก่อให้เกิดการบูรณาในการท างาน เปรียบเสมือนเป็น
ศูนย์กลาง ในการจัดการความรู้ภายใต้บรรยากาศการท างานเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้ ในสภาพ
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจด้วยสาเหตุจากบุคลากรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น สถานที่ท างาน 
ถูกแบ่งแยกออกกระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ Generation ของบุคลากรรุ่นใหม่ขาดการเชื่อมโยงกับบุคลากร
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รุ่นเก่า ความอ่อนแอหรือเคร่งครัดในระบบอาวุโส สภาพแวดล้อมและลักษณะทางสังคมยุคสมัยที่แปร
เปลี่ยนไป 

 
 
 
 

อภิปรายผล 
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ของส านักงานคณะกรรมการอัยการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
วัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด คือ วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมในการเรียนรู้

เริ่มต้นมาจากผู้น าองค์การ ท าให้บุคลากรเกิดความเชื่อ มีความคิด เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงหลักการเชิงคุณธรรมในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Sharfritz and Ott. 
(อ้างถึงใน วิโรจน์ก่อสกุล. 2563, หน้า 72-73) อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกองค์การ 
อาจเกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่างๆ เช่น ค่านิยม ความเชื่อ สมมุติฐาน มุมมอง ปทัสถาน ทางพฤติกรรม  
เป็นต้น วัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุดมีรูปแบบวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน  
มีวัฒนธรรมองค์การแบบเกื้อกูล มีความเป็นพ่ี เป็นน้อง เคารพและเชื่อในระบบอาวุโสจากในอดีต 
สู่ปัจจุบัน โดยพบว่าวัฒนธรรมเกื้อกูลส่งผลต่อความส าเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในงาน มีผลเชิงบวกที่
สนับสนุนและส่งเสริมต่อการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดมีรูปแบบ
วัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมเกื้อกูลเป็นตัวน า ตามด้วยวัฒนธรรมปรับเปลี่ยน และวัฒนธรรมแข่งขัน
ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมบังคับบัญชาถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีถือปฏิบัติตามลักษณะงาน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Cameron and Quinn ที่ได้ก าหนดตัวแบบของวัฒนธรรมองค์การที่เรียกว่า The Competing 
Values Framework อันประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก โดยที่ในแต่ละส่วนถือเป็นตัวแทนของรูปแบบ
วัฒนธรรมในแต่ละประเภท อันประกอบด้วย วัฒนธรรมบังคับบัญชา (Hierarchy culture) วัฒนธรรม
แข่งขัน (Market culture) วัฒนธรรมเกื้อกูล (Clan culture) และวัฒนธรรมปรับเปลี่ยน (Adhocracy 
culture) และวัฒนธรรมองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด มีผลต่อปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนิสา สุรไกรกุล (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
วัฒนธรรมองคการของศาลปกครอง : กรณีศึกษาส านักงานศาลปกครองนครราชสีมา พบว่า วัฒนธรรม
องคการเป็นส่วนส าคัญสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคการใหด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปลูกและ
ปลุกจิตส านึกของบุคลากรของส านักงานมุ่งหมายใหบุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างเสริม
ความรักและสามัคคีแกบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริยัน แสงสุวรรณโณ (2563) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์การมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การด้านภาวะผู้น า 
ด้านองค์การสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ด้านการมีคุณธรรม ด้านการใฝ่รู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ด้านมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้านมีความร่วมมือร่วมใจ และด้านพวกเราต้องท าให้ได้ ล้วน
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลวศิษฐ หลากาศ (2560) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการปฏิบัติงานส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า 
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ทัศนคติบุคลากร ภาระหน้าที่ในองค์การ บรรยากาศ ค่านิยมในองค์การมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การ 
เนื่องจากปัจจัยองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านกายภาพและจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมในการท างานที่สามารถส่งผลต่อการปฏิบัติงานออกมา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ (2555) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านปรากฎผล ดังนี้ 

1) ด้านความร่วมมือ ร่วมใจ (Together) พบว่า บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในด้านความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอันดับ
มาก อภิปรายได้ว่าบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอัยการให้ความส าคัญในการท างานเป็นทีม มีความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนกันและให้บริการเพ่ือช่วยเสริมสร้างคุณภาพในงานให้ดีขึ้น การปฏิบัติงานมีความ
อบอุ่นใจ มีความสุขและไว้เนื้อเชื่อใจกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้มี
ความสมบูรณ์ ผู้บังคับบัญชาในส านักงานคณะกรรมการอัยการมีการสร้างขวัญก าลังใจและกระตุ้นให้
ทีมงานความกระตือรือร้นเพ่ือการร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ส านักงานได้ใช้หลักในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับการท างาน คือ มุ่งเน้นการช่วยเหลือร่วมมือ
ปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Taylor กล่าวถึงการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ว่าเป็นการปฏิวัติทางความคิด (Mental 
revolution) ที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องร่วมมือกันท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทุกคนจะได้รับประโยชน์จาก
การร่วมมือกันท างาน 

2)  ด้านภาวะผู้น า (Leadership) พบว่า บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอัยการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในด้านภาวะผู้น ารองลงมา อภิปรายได้ว่า
บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอัยการให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในด้านของหน้าที่การงานและการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานและองค์การ ผู้บังคับบัญชาสามารถให้การสอนแนะและค าปรึกษาในงาน
เพ่ือให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานควรให้การ
สนับสนุน สร้างโอกาส ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างสม่ า เสมอ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริยัน แสงสุวรรณโณ (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการน า
วัฒนธรรมองค์การมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การด้านภาวะผู้น าส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน 

3)  ด้านคุณธรรม (Yield to integrity) พบว่า ผู้บังคับบัญชาในส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตรงกับเนื้องาน และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรรมในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยความเป็นธรรมปราศจากอคติและระบบอุปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุด
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จากประชาชนและหน่วยงานภายนอก ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเทียบกับหน่วยงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานในหน่วยงานในทุกระดับชั้นล้วนมีการ
ให้เกียรติและเคารพในบทบาทหน้าที่ที่ถือปฏิบัติของตนเองและกับผู้ที่ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย (I AM READY) ด้าน Morality  
มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้น ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเป็น
ธรรมและความเสมอภาค มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ มีหิริโอตัปปะ (เกรงกลัวต่อการท าบาป) 

4)  ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Always academic development) พบว่า 
ส านักงานคณะกรรมการอัยการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ องค์การของมีหน่วยงาน/คณะท างานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการ
ความรู้หรือการมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี และให้การสนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และรูปแบบการพัฒนาตนเองอ่ืนๆ  
อย่างสม่ าเสมอ และมีการสนับสนุนในด้านของสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือการสรรค์สร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าในงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของระบบราชการไทย (I AM READY) ด้าน Relevancy ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวทันโลก มุ่งเน้น ค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน (citizen centered) มองไปข้างหน้าพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและ
กล้าเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ 

5)  ด้านมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Lets turn pro) พบว่า ส านักงานคณะกรรมการอัยการมีการ
มุ่งเน้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การอย่าง
ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในส านักงานมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนทั้งใน
ระดับของส านักงานและบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Daniel R. Denison ในปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การและประสิทธิผลขององค์การ กล่ าวว่ า วัฒนธรรมองค์การจะส่ งผลต่อประสิทธิผล 
(Effectiveness) ขององค์การเป็นอย่างมาก เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดการมีวิสัยทัศน์และภารกิจของ
องค์การที่เหมาะสม ท าให้องค์การมีกรอบและทิศทางกรด าเนินงานที่ชัดเจน 

6)  ด้านองค์การเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ (Our organization for 
our country) พบว่า บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอัยการมีความตั้งใจและความพยายามในการ
ให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาติดต่องานราชการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ที่ส านักงานอัยการสูงสุดจัดขึ้น เช่น กิจกรรมจิตอาสา โครงการจัดท าแนวทางระบบการน าองค์การให้เป็น
ที่ยอมรับและเชื่อมั่นต่อบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุดและบุคคลภายนอก และโครงการส่งเสริมและ
ยกระดับความผูกพันของข้าราชการอัยการ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาองค์การให้เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริยัน แสงสุวรรณโณ (2563) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์การมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
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วัฒนธรรมองค์การด้านองค์การสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน 

7)  ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ (Yes, we must!) พบว่า บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ประพฤติและปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานอัยการสูงสุดในการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  เป็นการ
ปฏิบัติงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง มีการท างานเป็นทีม ไม่เอารัดเอาเปรียบเพ่ือน
ร่วมทีม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติกับทุกคนในมาตรฐานเดียวกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งต่อผู้รับบริการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีของ Taylor กล่าวถึงการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ว่าเป็นการ
ปฏิวัติทางความคิด (Mental revolution) ที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องร่วมมือกันท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการร่วมมือกันท างาน บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอัยการไม่
แสดงอารมณ์หรือความก้าวร้าวในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นและตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ความส าเร็จ ยึดมั่นต่อผลส าเร็จและเป้าหมายในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน 
เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางาน และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม เปิดใจยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความส าคัญของเป้าหมายในภารกิจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดเป้าหมาย
รวมทั้งพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ สามารถปรับปรุงวิธีการท างาน
เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติภารกิจส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ สามารถแก้ไข 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้น มุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่และให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการ ประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็ว ถูกต้องเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ ทบทวนปรับปรุงวิธีการที่
จะท าให้งานมีมาตรฐาน รวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ เสมอ ใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างเต็มก าลังและสม่ าเสมอเพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งใน
เชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง มีการเสนอความเห็นหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท า
ให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Petersen and Plowman (อ้างถึงใน อรษา 
โพธิ์ทอง, 2537, หน้า 38) สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ (1) คุณภาพของงาน (2) 
ปริมาณงาน (3) เวลา และ (4) ค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพชร์ลัดดา ขันทองดี (2562) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการท างาน เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ
ต่อการเป็นวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามากที่สุด 

ปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า (1)  ด้านภาวะผู้น า (Leadership) การสั่งการมีมาก
เกินไปท าให้ขาดการกระจายอ านาจ ผู้น าขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ
ส่งผลต่อขวัญก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ ท้ายสุดอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าหมาย
องค์การ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา (2) ด้านคุณธรรม (Yield to integrity) มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันมากเกินไปท าให้มีการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผน วิธีการ ท าให้เกิดช่องว่างของ
การฉวยโอกาสในการเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง ส่งผลเสียแก่ภาพลักษณ์องค์การอัยการในความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาจากประชาชน และระบบอุปถัมภ์ส่งผลต่อการโยกย้ายมีเพ่ิมมากขึ้น ควรส่งเสริมสนับสนุนระบบ
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเสริมสร้างองค์การ เพ่ือให้บุคลากรที่มีศักยภาพแสดงความรู้ความสามารถเพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย (4) ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Always academic 
development) บุคลากรขาดวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ขาดจิตวิญญาณในความเป็นมืออาชีพ บุคลากรมีพฤติกรรม
ในการท างานที่ยึดติดกับความเคยชินและไม่มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ท าให้การแสดงพฤติกรรม
องค์การไม่น าสู่ความส าเร็จขององค์การอัยการด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวมในท้ายที่สุด (5) ด้านมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ (Lets turn pro) บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ยังขาดความมุ่งมั่นทุ่มเท  
ความรวดเร็วถูกต้องในงาน และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (6) ด้านความร่วมมือ 
ร่วมใจ (Together) การปฏิบัติงานมีความช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานอย่างร่วมแรงร่วมใจเพ่ือการ 
มีส่วนร่วมในการบูรณาการงาน ในสภาพปัจจุบันได้เริ่มมีความลดน้อยถอยลง เช่น ในอดีตมีการร่วมมือ
ร่วมแรงกันในงาน ปฏิบัติในลักษณะเป็นทีมงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการถ่ายทอด
ความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ มีการหารือและช่วยเหลือ
กันในการแก้ปัญหาต่างๆ ก่อให้เกิดการบูรณาในการท างาน เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการ
ความรู้ภายใต้บรรยากาศการท างานเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้ ในสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอาจด้วยสาเหตุจากบุคลากรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น สถานที่ท างานถูกแบ่งแยกออกกระจายตาม
พ้ืนที่ต่างๆ Generation ของบุคลากรรุ่นใหม่ขาดการเชื่อมโยงกับบุคลากรรุ่นเก่า ความอ่อนแอหรือ
เคร่งครัดในระบบอาวุโส สภาพแวดล้อมและลักษณะทางสังคมยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป ซึ่งสอคคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุริยัน แสงสุวรรณโณ (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการน าวัฒนธรรมองค์การมา
ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์ (อาคาร A) ส านักงานอัยการ
สูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การด้านภาวะผู้น า ด้านองค์การสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมและประเทศชาติ ด้านการมีคุณธรรม ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศ ด้านมีความร่วมมือร่วมใจ และด้านพวกเราต้องท าให้ได้ ล้วนส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ผู้น าทุกระดับต้องมีภาวะผู้น า มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุน สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีความเป็นกลางและเป็นธรรม 
 2. ด้านองค์การเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ (Our organization for our 
country) องค์การ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การอัยการ และให้บุคลากรทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ควรมีการจัดฝึกอบรมด้านกฎหมายเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ถูกต้องและมีความช านาญเป็นมืออาชีพ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและได้รับศรัทธาจากผู้รับบริการและประชาชน  
 3. ด้านคุณธรรม (Yield to integrity) ผู้บังคับบัญชาควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตรงกับเนื้องานและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรรมในการปฏิบัติงาน ด้วยความเป็นธรรมปราศจากอคติ และ
ระบบอุปถัมภ์ ควรมีการจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
ส านักงานให้มากยิ่งขึ้น 
 4. ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Always academic development) ควรเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
สนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

5.  ด้านมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Lets turn pro) ควรกระตุ้นให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นทุ่มเท 
ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วถูกต้องและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

6.  ด้านความร่วมมือ ร่วมใจ (Together) ส านักงานควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในส านักงาน ควรลดช่องว่างในเรื่องระหว่างวัย หรือ Generation ที่แตกต่างกันของผู้ร่วมงาน 
สร้างขวัญก าลังใจและกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นเพ่ือการร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7.  ด้านพวกเราต้องท าให้ได้ (Yes, we must!) บุคลากรควรประพฤติและปฏิบัติตามนโยบาย 
ของส านักงานอัยการสูงสุดในการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
พัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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