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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ส านักงานอัยการสูงสุด  
ปัญหาอุปสรรค และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาคาร สถานที่เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรมากที่สุด โดยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) โดยใช้วิธี
วิจัยเอกสาร และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่แน่นอนจากผู้บริหารของส านักงานอัยการสูงสุด 
อย่างน้อย 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. การบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปรับปรุงอาคารเก่าจากพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลับมาเป็นพ้ืนที่ที่สามารถ  
ใช้ประโยชน์ได้ 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด  
คือ ปัญหาการขยายตัวของโครงสร้าง และอัตราก าลังของส านักงานอัยการสูงสุด ท าให้พ้ืนที่ใช้สอย  
ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ 3. แนะแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร คือ การวางแผนด้านข้อมูลอาคาร สถานที่ อัตราก าลัง 
ปริมาณงาน เพ่ือการวางแผนในการจัดหาอาคาร สถานที่ และแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป  
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการอาคาร สถานที่  การจัดสรรพ้ืนที่  การวางแผนอาคาร  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ศักยภาพในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด 
กรณีศึกษาพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

อัยการไทยได้ก่อตั้ งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิม 
เมื่อตั้งกระทรวงยุติธรรมในปี ร.ศ. 110 และได้สับเปลี่ยนโยกย้ายหลายครั้ง จนกระทั้ง พ.ศ. 2534  
ได้แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานราชการอิสระ ไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง  
และให้ชื่อใหม่ว่า "ส านักงานอัยการสูงสุด" ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมวด 13 มาตรา 248 บัญญัติให้ “องค์กรอัยการมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพนักงานอัยการ มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปโดยรวดเร็วเที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง” ส านักงานอัยการสูงสุดตระหนักถึง 
อ านาจหน้าที่อันส าคัญยิ่ง และได้มุ่งม่ันในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ได้ปรับบทบาทเพ่ือปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 เร่งรัดการปฏิรูปภายในองค์การให้สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปในภาพรวมของส่วนราชการต่าง ๆ ส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดท าแผน 
ปฏิรูปองค์การส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2562 – 2566 ขึ้น 

ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์การขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีอาคารที่ท าการของส านักงาน 
ที่ใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนกลาง ประมาณ 10 แห่ง ได้แก่ อาคารถนนรัชดาภิเษก อาคารหลักเมือง 
อาคารถนนบรมราชชนนี อาคารตลิ่งชัน อาคารแรงงาน อาคารกรุงเทพใต้ อาคารแขวงพระนครใต้ 
อาคารธนบุรี อาคารมีบุรี อาคารพระโขนง และมีอาคารเช่าเอกชนอีกประมาณ 4 แห่ง ได้แก่  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 10 (แขวงบางบอน) และอาคารส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คดีเศรษฐกิจ 6 เป็นสถานที่ตั้งและให้บริการประชาชน ซึ่งเมื่อส านักงานศาลยุติธรรมได้มีการประกาศ
จัดตั้งศาลยุติธรรมขึ้นใหม่ เพ่ือให้รองรับกับกฎหมายใหม่ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ ท าให้งาน 
ทางอรรถคดีต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย กฎหมายก็ได้บัญญัติว่าให้มีส านักงานอัยการเคียงคู่กันไป
เพ่ือด าเนินงานทางด้านอรรคดีต่าง ๆ ไปพร้อมกับส านักงานศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองและปัญหา 
ที่ตามา คือ ปัญหาด้านอาคาร สถานที่ ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน ปัจจุบัน ส านักงานอัยการสูงสุด 
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาพ้ืนที่ หรือเช่าอาคารเอกชน เพ่ือใช้เป็นที่ท าการชั่วคราว ในระหว่าง 
ที่จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และก็พยายามบริหารจัดการอาคาร สถานที่ เพ่ือให้เพียงพอต่อการ 
ขยายตัวของโครงสร้าง และอัตราก าลังที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ในส่วนกลาง 
มีพ้ืนที่จ ากัด จึงท าให้ประสบปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การจัดสรรพ้ืนที่ หรือการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้มี
ความเหมาะสมกับโครงสร้าง และจ านวนบุคลากรนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติงาน 
และความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องด าเนินการจัดการอาคาร สถานที่ ให้เกิด
ประโยชน์เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
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อย่างไรก็ตาม อาคารส านักงานอัยการสูงสุดที่เป็นที่ท าการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ส่วนกลาง
สภาพอาคารทรุดโทรมและเป็นอาคารเก่า พ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของอัตราก าลัง 
ในปัจจุบันได้ และข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่ของส านักงานอัยการสูงสุดที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถ
ปรับรูปแบบ หรือขยายตัวของอาคารได้เพียงพอ ในการวางแผนการก่อสร้างอาคารส านักงานควบคู่ 
ไปกับศาลยุติธรรม หรือทดแทนอาคารที่มีสภาพเก่าเพ่ือลดความแอดอัดคับแคบ แต่เนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่ของส านักงานอัยการสูงสุดที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางมีพ้ืนที่จ ากัดและในอนาคตที่พ้ืนก็จะหายาก 
มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีการแก้ไขปัญหาโดยการเช่าอาคารของเอกชนปฏิบัติงานชั่วคราว  
แต่ก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคต และยังไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการอาคาร 
สถานที่ ในภาพรวมของส านักงานอัยการสูงสุดที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและชัดเจน  

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ 
บริหารจัดการงานอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือท าให้ 
การบริหารจัดการงานอาคาร สถานที่ ของส านักงานอัยการสูงสุด มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
โดยสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันมากยิ่งข้ึนต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดในพื้นที่ส่วนกลาง 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด

ในพ้ืนที่ส่วนกลาง 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 

ต่อบุคลากร 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
“การบริหารจัดการอาคารสานักงานอัยการสูงสุดพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ” 

เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารกฎมายระเบียบประกาศคาสั่งนโยบายการบริหารงานหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
เอกสารทางวิชาการวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ 
(Structured interview or formal interview) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายการบริหาร 

หรือผู้ที่ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2. กลุ่มตัวย่างผู้บริหารส านักงานอัยการสูงสุดใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 

Sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจงเลือกเฉพาะ
ผู้บริหารส านักงานเนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหารของส านักงาน
อัยการสูงสุดจึงถือได้ว่าผู้บริหารระดับสูงเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยเลือกมาจากผู้ที่ดูแลงานด้าน
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ส านักงานอัยการสูงสุดจ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน ดังนี้ 

 1) รองอัยการสูงสุด ที่ก ากับดูแลงานอาคาร สถานที่ 
 2) เลขานุการรองอัยการสูงสุด ที่ก ากับดูแลงานอาคาร สถานที่  
 3) รองเลขาธิการสานักงานอัยการสูงสุด ที่ก ากับดูแลงานอาคาร สถานที่ 
 4) ผู้อ านวยการ ส านักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง 
 5) ข้าราชการ หน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว  
ใช้ค าถามเดียวกัน การสัมภาษณ์รายบุคคล มีการก าหนดวัน นัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยมีการแจ้ง 
ให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกตามค าบอกของ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดย
การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการบริหารอาคาร 
สถานที่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ คาสั่ง  
 



5 
 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น
รายบุคคลเพ่ือขอนัดหมายวัน -เวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้งอธิบายประเด็นการสัมภาษณ์ให้ทราบ 
อย่างคร่าว ๆ ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ทราบก่อนว่าจะน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น  รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล 
ในการจดบันทึกการสนทนา และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามคาถามตามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมีขั้นตอน 

ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
1. วิเคราะห์มูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์แต่ละประเด็น โดยเปรียบเทียบโครงสร้างส านักงาน 

กับอัตราก าลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละราย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยถึงคุณลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูลเพ่ือน าไปสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 

2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือน าไปตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด  

ในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทฤษฎีการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้านอาคาร สถานที่ 
และได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารส านักงานอัยการสูงสุด  
และผู้ปฏิบัติงานภายในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และได้น า
ข้อมูลมาประมวลผล และท าการวิเคราะห์ ซึ่งประเด็นในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการพ้ืนที่ การบริหารทรัพยากร
อาคาร นโยบายด้านการบริหารของส านักงานอัยการสูงสุด” รวมทั้งจากเอกสารด้านกฎมายระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ ง  หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง  เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์  และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักด้านการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น  
ในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
เมื่อน าระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นหลักในการอ้างอิงเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการ
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บริหารจัดการงานอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบกับ นโยบายการบริหารงาน
ของผู้บริหารส านักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการอนุมัติจัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ท าให้เป็นที่ยอมรับและเกิดการ
บริหารจัดการอาคาร สถานที่ ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ได้มากข้ึน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 รายการเปรียบเทียบมาตรฐานพื้นที่ใช้สอยจากส านักงบประมาณ 
พื้นที่ใช้สอยของข้าราชการฝ่ายอัยการต าแหน่งต่างๆ 

 
 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) 
 เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหารส านักงานอัยการสูงสุดและผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจง เลือกเฉพาะผู้บริหาร
ส านักงานเนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหารของส า นักงาน 
อัยการสูงสุด จึงถือได้ว่าผู้บริหารระดับสูงเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยเลือกมาจากผู้ที่ดูแลงาน  
ด้านการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ส านักงานอัยการสูงสุดจ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน ดังนี้ 
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1) รองอัยการสูงสุด ที่ก ากับดูแลงานอาคาร สถานที่ 
2) เลขานุการรองอัยการสูงสุด ที่ก ากับดูแลงานอาคาร สถานที่  
3) รองเลขาธิการสานักงานอัยการสูงสุด ที่ก ากับดูแลงานอาคาร สถานที่ 

 4) ผู้อ านวยการส านักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง 
 5) ข้าราชการ หน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

 1. ปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุด มีวิธีการในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของ
ส านักงานอัยการสูงสุดในพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อย่างไร 

การวิจัยพบว่า ปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุด มีวิธีการในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่
ของส านักงานอัยการสูงสุดในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 

1) ด้านที่ตั้ง หน่วยงานภายในส านักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติงานด้านส านวนคดีให้มีที่ตั้ง 
อยู่ใกล้กับศาลที่เป็นที่ตั้งของงานส านวนคดีนั้น เช่น ศาลอาญากับส านักงานคดีอาญา ศาลแพ่งกับ
ส านักงานคดีแพ่ง ศาลภาษีอากรกับส านักงานคดีภาษีอากร เป็นต้น 

2) ด้านการบริหารพ้ืนที่ใช้สอย กรณีที่หน่วยงานมีความคับแคบ แออัด ส านักงานอัยการ
สูงสุดก็จะท าการส ารวจอาคาร สถานที่เพ่ือท าการปรับปรุง และขยายพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้
กลับมาเป็นพ้ืนที่ใช้สอยได้อย่างเต็มพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในอนาคตได้อีกด้วย เช่น ส านักงานคดียาเสพติด 1 มีบุคลากรจ านวน  
15 คน พ้ืนที่ใช้สอย 130 ตร.ม. แต่เป็นพ้ืนที่เก็บเอกสารเสีย 40 ตร.ม. ก็อาจจะปรับปรุงห้องเก็บ
เอกสารเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานแทน และส ารวจส านวนที่ไม่จ าเป็นและท าบัญชีท าลาย เป็นต้น 

3) ด้านการปรับปรุงอาคารส านักงานที่มีสภาพทรุดโทรม ให้กลับมาดูสวยงามเหมือนเดิม  
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าว เช่น การปรับปรุง 
ห้องน้ า ชาย – หญิง อาคารถนนรัชดาภิเษก การปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า  
และเพ่ิมต าแหน่งช่างฯ ประจ าอาคาร เพ่ือดูแลอาคารในงานที่จะต้องซ่อมแซมเล็กน้อยที่ไม่กระทบ  
ต่อโครงสร้างอาคาร เป็นต้น 

4) ด้านการส ารวจอาคารส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือใช้ในการวางแผนการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรังปรุงโครงสร้างส านักงานอัยการสูงสุด และการขยายอัตราก าลัง
ของบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด คับแคบ ของอาคารส านักงานใน
ระยะยาว เช่น อาคารถนนรัชดาภิเษก มีหน่วยงานใดบ้าง แต่ละหน่วยงานมีผู้ปฏิบัติงานจริงกี่อัตรา  
มีพ้ืนที่ใช้สอยปัจจุบันเท่าไร เป็นต้น 

5) ส ารวจหาที่ดิน อาคารส านักงาน จากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือขอใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมของส านักงานอัยการสูงสุด หรือเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ิม เติม 
เช่น ที่ดินประดิพัทธ์ 19 ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย อาคาร C ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. 
และอาคารส านักงานรัชดา 20 ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท าการ
ยึดทรัพย์สินมาชั่วคราว เป็นต้น 
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  2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ ปัจจุบันของส านักงาน 
อัยการสูงสุดในพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  
การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ปัจจุบันของส านักงานอัยการ
สูงสุดในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 

1) ปัญหาด้านพ้ืนที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส านักงานอัยการสูงสุด 
มีการปรับปรุงโครงสร้างเปิดท าการส านักงานต่าง ๆ ขึ้นมาก และขยายกรอบอัตราก าลังบุคลากร  
ท าให้เกิดปัญหาพ้ืนที่ปฏิบัติงานภายในอาคารไม่เพียงพอ เช่น อาคารถนนรัชดาภิเษก อาคารธนบุรี  
รวมถึงการเปิดส านักงานศาลใหม่ส านักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้  

2) ปัญหาด้านงบประมาณ ส านักงานอัยการสูงสุดต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากรัฐบาลเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีรายได้เอง ระยะเวลาในการได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่ยาวนาน ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที และค าขอตั้งอาจจะไม่ได้รับ  
การพิจารณาจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้เป็นอุปสรรค์ในการบริหารจัดการ  
งานอาคาร สถานที่ ของส านักงานอัยการสูงสุด 

3) ปัญหาด้านบุคลากร ในต าแหน่งสายงานวิชาชีพช่างฯ ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหาอาคาร สถานที่ ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  

4) ปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย ที่ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดสรรพ้ืนที่ของแต่ละต าแหน่ง
ของส านักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีประกาศใช้เป็นของส านักงานอัยการสูงสุดเอง  
ท าให้ขาดการบริหารที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

5) ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดของที่ดิน เนื่องจากที่ดินของส านักงานอัยการสูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่เป็นที่ดินขนาดไม่ใหญ่ และในการจัดวางต าแหน่งของอาคารส านักงานอัยการสูงสุดเดิม  
ถูกจัดวางในต าแหน่งที่เสียประโยชน์ของที่ดิน เมื่อมีแผนในการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมในแปลงที่ดิน
ดังกล่าวก็อาจท าให้ไม่สามารถที่จะสร้างอาคารใหญ่ได้ และเป็นการใช้ที่ดินได้อย่างคุ้มค่าอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพได้ 

 3. แนวทางในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร 
การวิจัยพบว่า แนวทางในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร ดังนี้ 

1) ควรมีการส ารวจข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการใช้พ้ืนที่ ใช้สอยของแต่ละส านักงาน  
รวมถึงข้อมูลการเปิดที่ท าการศาลต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนก่อสร้างอาคารส านักงาน 
การปรับปรุงอาคารส านักงาน รวมถึงน ามาเป็นข้อมูลในการขอใช้อาคารส านักงานจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืน หรือเช่าอาคารจากภาคเอกชน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของส านักงานอัยการสูงสุด 

2) ควรมีการสร้างแบบมาตรฐานอาคารส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานในพื้นท่ีต่าง ๆ ในหลาย ๆ มิติ เนื่องจากพ้ืนที่มีความแตกต่างกันเพ่ือการก่อสร้างที่รวดเร็ว 
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3) มีการจัดท าร่างระเบียบ ประกาศ ของส านักงานอัยการสูงสุดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด เช่น มาตรฐานพ้ืนที่ใช้สอยของข้าราชการฝ่ายอัยกา ร  
การมอบอ านาจดูแลอาคาร สถานที่ ส านักงานอัยการสูงสุดอาคารต่าง ๆ  

4) มีการปรับปรุงอาคารส านักงานเดิมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับ  
การขยายตัวของอัตราก าลังแต่ละหน่วยงานภายในส านักงานอัยการสูงสุดได้ 

5) ควรมีการจัดท าแผนงาน การก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้าง และการขยายตัวของบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดในอนาคตซึ่งจะเป็น
การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานอัยการสูงสุด
ในระยะยาวต่อไปได ้

  
อภิปรายผลการวิจัย 

จาการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดในพ้ืนที่
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน เช่น  
การบริหารจัดการพ้ืนที่ของ ปชาชิต ลิมวัฒนานนท์ (2556) คือ พ้ืนที่ (Space) เป็นทรัพยากร
เศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของธุรกิจ  พ้ืนที่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ 
ธุรกิจประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว พ้ืนที่เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ และปัญหาที่พบมากในการบริหาร
จัดการพ้ืนทีใ่ห้เกิดประสิทธิภาพ มีอยู่ 3 ประเด็น คือ 1) ต้นทุนของพ้ืนที่ที่ถูกปล่อยให้ว่าง ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 2) ต้นทุนของการดูแลรักษา และการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ 
ใช้สอยให้คงสภาพที่สามารถใช้สอยได้อย่างปกติ 3) ความต้องการพ้ืนที่เพ่ือขยายตัว เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
โดยอาศัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีข้ึนกว่าเดิม  

ซึ่งผู้บริหารของส านักงานอัยการสูงสุดหลายท่านต่างก็มีแนวทางในการบริหารจัดการ  
อาคาร สถานที่ ที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ นายเสวต อภัยรัตน์ 
เลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์) กล่าวว่า “...ปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุด 
มีนโยบายให้ปรับปรุงพ้ืนที่อาคารส านักงานอัยการสูงสุด เช่น อาคารถนนรัชดาภิเษก จากพ้ืนที่เดิมที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลับมาเป็นพื้นที่ท่ีใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานได้ ท าให้รูปแบบของส านักงานมีความ 
ทันสมัยขึ้น สิ่งที่ไม่จ าเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายก็ลดน้อยลง ท าให้ได้พ้ืนที่กลับมาบริหารจัดการได้มากขึ้น” 
หรือค าให้สัมภาษณ์ของ นายสราวุธ ปิตุเตชะ รองเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงาน
เลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า “...การบริหารอาคาร สถานที่ ในการซ่อมแซม หรือการ 
ดูแลความเรียบร้อยของอาคารส านักงานอัยการสูงสุด ได้มอบหมายให้ส านักบริหารกลางเป็นผู้ดูแล
อาคาร เช่น สภาพอาคาร การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ หรือดูแลเรื่องบุคลากร (แม่บ้าน 
นักการภารโรง คนสวน) ที่ดูแลอาคารต่าง ๆ เพ่ือให้อาคารมีสภาพที่น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย 
เนื่องจากอาคารของส านักงานอัยการสูงสุด หากไม่มีผู้ดูแลก็จะทรุดโทรม ท าให้การจัดประโยชน์ 
ใช้สอยอาจจะไม่มีประสิทธิได้” เป็นต้น     
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ตรงกับแนวทางการบริหารจัดการอาคารของ เสริชย์ โชติพานิช (2557, หน้า 25) ได้ให้ค า 
จ ากัดความ Facility Management (FM) หรืองานบริหารทรัพยากรอาคารว่า คือ กระบวนการ
ท างานบริหารจัดการก ากับการใช้และดูแล ซ่อมบ ารุงอาคาร และทรัพยากรกายภาพ ได้แก ่
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ส านักงาน สถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมตอบสนองการใช้งานเอ้ือ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้และเจ้าของอาคาร โดยอาศัยความสัมพันธ์ 3 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
คน งาน และสถานที ่

1. คน (People) หมายความถึง ผู้ใช้อาคาร หรือสถานที่ ได้แก่พนักงานผู้มาติดต่อธุรกิจ 
ผู้รับรองชาวบ้านข้างเคียงให้ความพึงพอใจในการมาใช้สถานที่นั้น ๆ และเกิดผลการท างานที่มีคุณค่า 
มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อพ้ืนที่ 

2. งาน (Process) หมายความถึง กิจกรรมธุรกิจ หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น ภายในอาคารหรือ
สถานที่ต้องการใช้สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาท างานปกติ เพ่ือให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้
อย่างถูกต้อง 

3. อาคาร (Place) หมายความถึง อาคารพ้ืนที่ท างานสถานที่ และบริเวณสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งต้องมีบรรยากาศที่ดีน่าท างานหรือท ากิจกรรมมีแสงและอุณหภูมิที่พอเหมาะการใช้งานภายใน
สถานที่มีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีบริการที่ดี และมีคุณภาพมาตรฐาน 
ทั้งนี ้อาคารต้องส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ใช้ต้นทุนในการบริหารงานที่เหมาะสมอีกด้วย  

 

 
โดยรูปแบบของงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ประกอบไปด้วยขอบเขต 

ของงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
1) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) คือ การด าเนินนโยบายเพ่ือ

น าไปสู่การตัดสินใจในการจัดหาอาคาร หรือสถานที่ เพ่ือการใช้ด าเนินธุรกิจ เช่น การเช่า การซื้อ 
หรือการสร้าง เพ่ือให้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ได้อย่างคุ้มค่า และสนองประโยชน์สูงสุดกับ
องค์การ  

2) บริหารจัดการพ้ืนที่ใช้สอย (Facilities planning) คือ การก าหนดนโยบายและแผนงาน 
ในการใช้พ้ืนที่อาคาร และสถานที่ให้ได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร มีความคุ้มค่า และตอบสนอง
ประโยชน์สูงสุดกับโครงการ โดยค าว่าประโยชน์สูงสุดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าใช้พ้ืนที่ทุกตารางนิ้ว
อย่างแออัดจนได้ประโยชน์สูงสุด หากแต่ใช้ได้ตอบสนองรูปลักษณ์และการด าเนินงานขององค์การ 
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3) บริหารจัดการการบ ารุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance) คือ 
การก าหนดนโยบายและแผนงาน ในงานด้านการบ ารุงรักษาเป้าหมาย คือ การประหยัด ค่าบ ารุงรักษา 
และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อาคาร ซึ่งน าไปสู่การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) หรือการบ ารุงรักษาเชิงคาดการได้ (Predictive Maintenance) ในการตัดสินใจ 
ด้านนี้ต้องอาศัยความรู้หลักในด้านงานระบบ การจดบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติต่าง ๆ 
ประกอบควบคู่กัน 

4) บริหารจัดการบริการที่เกี่ยวข้อง (Facilities Support Service) คือ การก าหนดนโยบาย 
และแผนงานต่อบริการต่าง ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนกับการด าเนินงานหลักขององค์การ เช่น ระบบงาน
รักษาความปลอดภัย งานทาความสะอาด เป็นต้น 

ซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวทางในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ ตามค าให้สัมภาษณ์ 
ของนางวัลยา สุวรรณมัย ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด  
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง  กล่าวว่า  
“...ด้านข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุมัติจัดสรรพ้ืนที่ ส านักบริหารอาคารและที่ดิน 
ออกแบบและก่อสร้าง ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริ หาร
ตัดสินใจในการอนุมัติจัดสรรพ้ืนที่ เช่น กรอบอัตราก าลัง สัดส่วนขนาดของพ้ืนที่ วิธีการค านวณ  
พ้ืนที่ใช้สอย รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการจัดสรรพ้ืนที่ เป็นต้น” หรือ ค าให้สัมภาษณ์
ของนางสาวอุษณีษ์ ศรีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ หัวหน้ ากลุ่มงาน
บริหารอาคารและที่ดิน ส านักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง กล่าว่า “...เมื่อได้อาคาร
ที่จะจัดสรรให้แล้ว ต้องค านึงถึงปริมาณเนื้อที่ที่จะจัดสรรหรือขออนุมัติเช่าว่า ควรมีปริมาณมากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับอัตราก าลังของพนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากร
ประเภทอ่ืน และลักษณะการใช้งานภายในพ้ืนที่นั้นด้วย”   

ดังนั้น ในด้านการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดเดิม  ถือว่า  
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ใช้สอยปัจจุบันที่มีความคับแคบ แอดอัด  
ให้เกิดความคุ้มค่าได้ เช่น การปรับปรุงพ้ืนที่ใช้สอยเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้กลับมาเป็นพ้ืนที่ 
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะ สร้างคุณภาพชีวิติการท างานให้กับบุคลากรให้ดีขึ้นได้ 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และแนวทางในการแก้ไข  
การบริหารจัดการอาคารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร เห็นว่า 
ปัญหาหลักของอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด คือ การมีพ้ืนที่ใช้สอยในการปฏิบัติงาน  
ไม่เพียงพอ ที่จะรองรับโครงสร้าง และการขยายตัวของบุคลากรในปัจจุบัน ซึ่งจากแนวคิดของ
นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ก็มีแนวทางที่สามารถน าแนวคิดมาปรับใช้ในการบริหารจัดการอาคาร 
สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุดได้ เช่น ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Administration) 
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ศิริลักษม์  ตันตยกุล (2564, หน้า 17-18) อธิบายค าว่า การบริหารกลยุทธ์ หมายถึง เป็นกระบวนการ
บริหารที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์  
ไปปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบอย่าง
ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การวางแผนระยะยาว 
(long ange planning) เป็นการพยากรณ์สภาพแวดล้อมและการพิจารณาสภาพแวดล้อมในอนาคต
เพ่ือจัดสร้างแผนและปฏิบัติตามแผน หรือจากค าอธิบายของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2564, หน้า 31-32) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Administration) หมายถึง การท างานอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ 
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และมีการก าหนดทิศทางองค์การเป็นขั้นตอน เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น องค์การจึงต้องมีการวางแผนการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ฉะนั้น องค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่และน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือหาแนวทาง ขจัด
จุดอ่อนเหล่านั้นเสีย บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ (2564, หน้า 2-3) อธิบายเพิ่มเติมว่า  

การแบ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ  
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental scanning) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ  
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

 1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment) คือ จุดแข็ง (Strength-S) 
หมายถึง จุดเด่น จุดแข็ง ที่เป็นบวกหรือเป็น ประโยชน์ เป็นข้อดี  ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ จุดอ่อน (Weakness-W) หมายถึง จุดด้อย จุดอ่อน หรือเป็นลบ เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง  
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านต่าง ๆ ขององค์การซึ่งองค์การ จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหา นั้น 

 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment) คือ โอกาส (Opportunity-0)  
หมายถึง โอกาส หรือเป็นบวก ซึ่งเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่เอ้ือ
ประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์การ อุปสรรคภัยคุกคาม/ข้อจ ากัด (Threat T) 
หมายถึง อุปสรรค ภัยคุกคาม เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์การจ าเป็นต้อง
ปรับกลยุทธ์การบริหารให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

2. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) คือ การจัดท าแผนระยะยาว เพ่ือให้การ
บริหารงานมีประสิทธิผล โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับโอกาสและ อุปสรรค จากสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม เช่น พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย 

3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนปฏิบัติการ 
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4. การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and control) เป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน
การด าเนินการขององค์การ ซึ่งผู้บริหารอาจต้องท าการปรับกลยุทธ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ หรือต้องท าทั้งสองอย่าง ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์การ คือ 1) การวิเคราะห์กลยุทธ์ 2) การก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 3) ทางเลือกกลยุทธ์  
4) ด าเนินการกลยุทธ์ 5) การประเมินและควบคุมกลยุทธ์  

ซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวทางในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงานอัยการสูงสุด
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ตามค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารหลาย ๆ ท่าน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ 
นายประสิทธิ ศิริภากรณ์ รองอัยการสูงสุด “...3) วางแผนปรับปรุงอาคารถนนรัชดาภิเษก จากพ้ืนที่ 
ที่เป็นอาคารจอดอยู่ 1 ส่วน 3 อาคาร โดยปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถมาสร้างอาคารส านักงานอัยการสูงสุด 
โดยเชื่อมตัวอาคารถนนรัชดาภิเษกเก่า ก็จะท าให้มีอาคารที่จะรองรับอัตราก าลังของส านักงาน 
อัยการสูงสุดได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุดก าลังด าเนินการออกแบบอาคารดังกล่าว 
ซึ่งก็เป็นการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวได้” หรือ ค าให้สัมภาษณ์ของ นายสราวุธ ปิตุเตชะ  
รองเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุดว่า “...3 ปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุดได้ส ารวจพ้ืนที่ใหม่ ๆ 
ภายในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เพ่ือจะใช้ในการก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการสูงสุด
เพ่ิมเติม และหากได้พ้ืนที่ในการก่อสร้างก็จะท าการก่อสร้างให้เต็มพ้ืนที่โดยมีอาคารส านักงาน  
และอาคารจอดรถอยู่ในตึกเดียวกัน ซึ่งก็จะแก้ไขปัญหาด้านความแอดอัดของบุคลากรส านักงาน
อัยการสูงสุดได้ หรือส ารวจหาอาคารส านักงานอ่ืน เพ่ือขอใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เช่น 
อาคารส านักงานรัชดา 20  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์กับค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร
ส านักงานอัยการสูงสุด จะเห็นได้ว่า ส านักงานอัยการสูงสุดมีการบริหารจัดการอาคาร สถานที่  
ที่เป็นระบบ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เช่น การปรับปรุงโครงสร้าง การวางอัตราก าลังบุคลากร  
มีการวางแผนระยะยาว มีการส ารวจข้อมูลการหน่วยงานที่ใช้อาคาร ข้อมูลใช้พ้ืนที่ของอาคาร  
มีการสร้างแบบมาตรฐานของส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารส านักงาน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้า มีการสร้างมาตรฐานพ้ืนที่ใช้สอยในการจัดสรรพ้ืนที่ ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือ 
สร้างคุณภาพชีวิติที่ดีให้กับบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดนั้นเอง แต่ปัจจุบันส านักงาน  
อัยการสูงสุดก็ยังแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือจากการควบคุมไม่ได้ กล่าวคือ การเปิดท าการส านักงานศาล  
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีส านักงานอัยการเคียงคู่ไปกับศาล กับปัญหาที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
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ข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัย ศักยภาพในการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ของส านักงาน
อัยการสูงสุดในกรณีศึกษาพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการอาคาร สถานที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด 
ซึ่งหลังจากที่ได้ท าการสัมภาษณ์และประเมินผลแล้ว จะเห็นได้ว่าอนาคตพ้ืนที่ใช้สอยของส านักงาน
อัยการสูงสุดอาจจะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ จึงต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เช่น ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้สอยแต่ละอาคาร ข้อมูลบุคลากรปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลที่ดิน 
ที่มีอยู่ปัจจุบันและอาจจะมีในอนาคต เป็นต้น เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ของผู้บริหารในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการบริหารจัดการในอนาคต ดังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ ในเรื่องของพ้ืนที่ใช้สอยของแต่ละ
ต าแหน่ง ประเภทอาคาร จากหน่วยงานอื่น ๆ หรือจากต่างประเทศ เช่น จากส านักงานศาลยุติธรรม  

2. ศึกษาภารกิจตามโครงสร้าง อัตราก าลังของหน่วยงาน ถึงความจ าเป็นกับปริมาณงาน  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือการปรับลดขนาดของโครงสร้างและอัตราก าลังของหน่วยงานลง  

3. ศึกษาลักษะงานที่ไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน โดยสามารถรับไป
ด าเนินการที่บ้านได้ เช่น ส านวนร่างสัญญา/ส านวนตอบข้อหารือ ของส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย  
ส านวนชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ของส านักงานคดีศาลสูง เป็นต้น 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ของลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพ่ือปรับเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติงาน  
เช่น ท างานวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เป็นต้น 

5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ ควรจะศึกษาข้อมูล
หรือลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดสรรพ้ืนที่  
ให้ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจริง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการมีหน้าที่ฝึกอบรม
ข้าราชการฝ่ายอัยการ การจัดสรรพื้นที่ควรจะมีห้องประชุม ห้องฝึกอบรม ห้องศาลจ าลอง เป็นต้น 
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