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บทคัดย่อ 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นที่ส านกังานอยัการภาค 3 
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงวฒันธรรมองคก์ารของส านกังานอยัการสูงสุด และมุ่งเนน้การ
ปฏิบตัิงานของขา้ราชการธุรการ เพื ่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของส านกังานอยัการสูงสุดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการธุรการ ทุกต าแหน่งท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าส านักงานอยัการในพื้นท่ีส านักงานอยัการภาค 3 รวมกลุ่มตวัอย ่าง 185 ตวัอย ่าง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ราย
ด้านอยู่ระหว่าง 0.875 – 0.945 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.961 โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัของ
วฒันธรรมองค์การส านกังานอยัการสูงสุด ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ าเป็นแบบอย่างที่ดี ดา้นมีคุณธรรม 
ดา้นความร่วมมือร่วมใจ ดา้นใฝ่รู้และพฒันาอย่างต่อเน่ือง และดา้นมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการ
ภาค 3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงผลการวจิยัท่ีไดรั้บจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับองคก์ารเพื่อ
น าไปใชใ้นการวางแผนการบริหารงาน ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการ ฯ ต่อไป  
 
ค าส าคญั : วฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด   ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ขา้ราชการธุรการ   

   ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 
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ABSTRACT 

  
 The purposes of this research were to 1) study the influences of Office of the Attorney General 
culture on working efficiency in General Service Officers at Office of Public Prosecution Region 3 and 2) 
to study the guidelines of improvement in the office of the Attorney General Culture and aim to increase 
working efficiency of the general service officers, achieving the organization’s objectives. The sample 
consisted of 185 general service officers in Office of Public Prosecution Region 3. The instrument was a 5 
rating scale questionnaire, reliability coefficients range from 0.875 to 0.945 and the reliability value was 
0.961. The statistics were used frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 
product moment correlation coefficient. 
 The results revealed that the influences of office of the Attorney General culture, including a 
leadership of being a good role model, morality, cooperation, yearn to learn and continual improvement 
gained positive correlation with working efficiency of General Service officers in Office of Public 
Prosecution Region 3 at 0.05 level. The researcher expected to find the guidelines of improvement in 
management planning and increase working efficiency for the officers. 

  
Keywords: Office of the Attorney General culture, Working Efficiency, General Service Officers at Office  

      of Public Prosecution Region 3 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ในส ังคมไทย  วฒันธรรมไดถ้ ูกให ้ความส าคญัอย า่ง เ ป็นรูปธรรม โดยร ัฐบาลไดอ้อก
พระราชบญัญตัิบ  ารุงวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2483 ก าหนดความหมายของ “วฒันธรรม” วา่หมายถึง 
ลกัษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอนัดีงาม ความกลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน (กระทรวงวฒันธรรม , 2552, น.3) ส าหรับวฒันธรรมองคก์ารนบัไดว้า่เป็น
แบบอยา่งอนัดีงามของคนทั้งองคก์ารท่ียึดถือโดยเป็นพฤติกรรมที่ใชใ้นการอยูร่่วมกนัในสังคม วฒันธรรม
องคก์ารจึงเป็นเสมือนระบบค่านิยม และบรรทดัฐานท่ีบุคลากรในองคก์ารถือปฏิบติัร่วมกนัซ่ึงเก่ียวโยงกบั
โครงสร้างองคก์าร ภาระหนา้ท่ี แนวทางปฏิบติั และเง่ือนไขต่างๆ เพื่อบรรลุสู่ความส าเร็จขององคก์าร  
 ส านกังานอยัการสูงสุดในฐานะที่เป็นองคก์ารในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทส าคญัในการ
อ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ทั้งยงัให้การคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่



ประชาชน ตระหนกัถึงความส าคญัอยา่งยิ่งในการปรับตวัภายใตบ้ริบทดงักล่าว และถึงแมว้า่องคก์ารจะ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ก็ยงัตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน หรือกล่าว
ไดว้า่ตวัช้ีวดัความส าเร็จขององคก์ารข้ึนอยูก่บัคุณภาพของทรัพยากรบุคคลในองคก์ารนั้นๆ เน่ืองจาก
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องคก์ารเกิดความแข็งแกร่งและมีความไดเ้ปรียบ  
  ในฐานะที่ผูว้ ิจยัเป็นขา้ราชการธุรการในสังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงที่มี
หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ไดป้ระสบพบเจอกบัปัญหาภายในองคก์ารบาง
ประการ เป็นผลให้ในบางคร้ังองคก์ารอาจจะไดเ้น้ืองานท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หรือแมก้ระทัง่การท่ี
บุคคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวงัวา่ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการวิจยั
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงวฒันธรรมองคก์าร และมุ่งเนน้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการธุรการ เพื ่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายของส านกังานอยัการสูงสุดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื ่อศึกษาปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด ที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 
  2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงวฒันธรรมองคก์ารของส านกังานอยัการสูงสุด และมุ่งเนน้
การปฏิบตัิงานของขา้ราชการธุรการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของส านกังานอยัการสูงสุดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
  ปัจจัยของวัฒนธรรมองค์การส านักงานอัยการสูงสุด ไม่ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการธุรการทุกต าแหน่ง ที่ปฏิบติัหน้าที่ประจ า
ส านักงานอยัการในพื้นท่ีส านักงานอยัการภาค 3 จ านวน 51 ส านักงาน จ านวนประชากรทั้งส้ิน 343 คน 
และกลุ่มตวัอย่างจ านวน 185 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563)โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ วฒันธรรมองค์การของส านักงานอยัการสูงสุด โดยประยุกต์จากแนวคิด
วฒันธรรมองค์การของส านักงานอยัการสูงสุด ของศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(2556) ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ าเป็นแบบอยา่งท่ีดี ดา้นมีคุณธรรม ดา้นความร่วมมือร่วมใจ ดา้นใฝ่รู้และพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง และดา้นมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ  
  ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการในพื้นท่ี
ส านกังานอยัการภาค 3 โดยประยุกต์จากแนวคิดการวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของส านักงาน ก.พ. 
(2552) ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณผลงาน ดา้นคุณภาพผลงาน ดา้นตรงตามเวลาท่ีก าหนด และดา้นความคุม้ค่าของการ
ใชท้รัพยากร 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 
  วฒันธรรมองค์การของส านักงานอยัการสูงสุด เป็นวฒันธรรมแบบเก้ือกูล ท่ีมีการประยุกต์ตาม
แนวคิดของ Cameron and Quinn, 1999 ท่ีจะให้ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร
เป็นหลกั โดยมี 5 ตวัขบัเคล่ือนท่ีขา้ราชการฝ่ายอยัการตอ้งยึดถือปฏิบติัร่วมกนัทั้งองคก์าร อนัประกอบดว้ย 
ผูน้ าเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีคุณธรรม ความร่วมมือร่วมใจ ใฝ่รู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่สู่ความเป็น
เลิศ  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้การวดัองค์ประกอบวฒันธรรมองคก์ารของส านกังานอยัการสูงสุดท่ีเป็น
ตวัขบัเคล่ือนทั้ง 5 ดงักล่าว 
 
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
โดยมีผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเป็นรูปธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยให้พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงาน 

วฒันธรรมองค์การส านักงานอยัการสูงสุด 
- ดา้นผูน้ าเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
- ดา้นมีคุณธรรม 
- ดา้นความร่วมมือร่วมใจ  
- ดา้นใฝ่รู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
- ดา้นมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 

ตัวแปรอสิระ 

 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการธุรการ ส านักงานอยัการ

ในพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 

ตัวแปรตาม 



ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีก าหนด ความประหยดัหรือ
ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร ส าหรับพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลกัตามท่ี 
ก.พ.ก าหนด และสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนด สรุปไดว้่า การวดั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ สามารถวดัได ้4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่  ดา้นปริมาณผลงาน ดา้น
คุณภาพผลงาน ดา้นตรงตามเวลาท่ีก าหนด และดา้นความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert) (ชาริยา ปรีเปรม , 2555) ประกอบด้วย  1)  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
2) คิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รส านกังานอยัการสูงสุด และ 3)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ โดยท าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน และปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าจึงส่งแบบสอบถามไปยงัขา้ราชการธุรการ 
ทุกต าแหน่งท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประจ าส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 จ านวน 40 รายท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งเพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการทดสอบพบวา่แบบสอบถามมี
ค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.875 – 0.945 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.961 
  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบความมุ่ง
หมายการวิจยั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ในการทดสอบปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการในพื้นท่ีส านักงานอัยการภาค 3  
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 185 ชุด ทางไปรษณีย ์เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนผูว้ิจยัท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาเพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

ผลการวจัิย 
 

  1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 และเพศชาย 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 มีอายุระหว่าง 35 -44 ปี มากท่ีสุด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 
รองลงมา คือ อายุ 45 ปีข้ึนไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 
ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 11-15 ปี มากท่ีสุด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมา  
คือ 16 ปีข้ึนไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รายไดสุ้ทธิต่อเดือนในปัจจุบนัระหวา่ง 20,001-30,000 
บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมามีรายไดสุ้ทธิต่อเดือนในปัจจุบนั 30,001 บาทข้ึนไป 



จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ส าหรับต าแหน่งในปัจจุบนัด ารงต าแหน่งนิติกร มากท่ีสุด จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมา คือ ต าแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
 2. ภาพรวมระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การส านกังานอยัการสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ
ส านกังานอยัการสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกดา้น โดยเรียงล าดบั ตามคะแนนเฉล่ีย คือ ดา้นใฝ่รู้และ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 4.62 ดา้นผูน้ าเป็นแบบอย่างท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 4.61 ดา้นความร่วมมือ
ร่วมใจ คิดเป็นร้อยละ 4.61 ดา้นมีคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 4.59 และดา้นมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
4.54 ตามล าดบั  
  3. ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ธุรการ ส านักงานอัยการในพื้นท่ีส านักงานอัยการภาค 3อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 4.58 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดในทุกด้าน โดยเรียงล าดบั   
ตามคะแนนเฉล่ีย คือ ดา้นคุณภาพผลงาน คิดเป็นร้อยละ 4.62 ดา้นตรงตามเวลาท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 4.60 
ด้านปริมาณผลงาน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และด้านความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ 4.54 
ตามล าดบั 
  4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  ดา้นผูน้ าเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 
 สมมุติฐานข้อท่ี  2 ปัจจัยของวัฒนธรรมองค์การส านักงานอัยการสูงสุด ด้านมีคุณธรรม  
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูงมาก 
 สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัของวฒันธรรมองค์การส านกังานอยัการสูงสุด ดา้นความร่วมมือร่วมใจ  
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูงมาก 
  สมมุติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัของวฒันธรรมองค์การส านกังานอยัการสูงสุด ด้านใฝ่รู้และพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการในพื้นท่ี
ส านกังานอยัการภาค 3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง 



 สมมุติฐานขอ้ท่ี 5 ปัจจยัของวฒันธรรมองค์การส านกังานอยัการสูงสุด ดา้นมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง 

 
อภิปรายผล 

 
  จากการศึกษาปัจจัยของวฒันธรรมองค์การส านักงานอัยการสูงสุด  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 พบว่า 
ความสัมพนัธ์โดยรวมระหว่างปัจจยัวฒันธรรมองค์การส านกังานอยัการสูงสุด ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ า
เป็นแบบอยา่งท่ีดี ดา้นมีคุณธรรม ดา้นความร่วมมือร่วมใจ ดา้นใฝ่รู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และดา้นมุ่งมัน่
สู่ความเป็นเลิศ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านักงาน
อยัการในพื้นท่ีส านักงานอยัการภาค 3 กล่าวคือ หากตวัแปรหน่ึงมีการรับรู้ในทางท่ีดีข้ึน จะส่งผลให้อีก 
ตวัแปรหน่ึงดีข้ึนตามไปดว้ย ดงัน้ี 
  1.  ปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  ดา้นผูน้ าเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 
3 สอดคล้องกบั Negro (อ้างถึงใน ยอดยิ่ง รักสัตย์, 2553, น.15) ท่ีกล่าวว่า การจูงใจในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ นั้น ผูน้  าตอ้งมีการบริหารดา้นความเท่ียงธรรม มีการส่งเสริมให้มีสภาพการท างานท่ีดี ให้ทุก
คนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ใหค้วามมัน่คงในชีวติและความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน ยกยอ่ง
ชมเชยแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น เอาใจใส่ให้ความสนิทสนมแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และตอ้งท าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ มทัณี บุญประเสริฐ (2558: 19-20) ท่ีกล่าวว่า 
ตดัสินใจแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วของผูบ้ริหาร เม่ือพบกับปัญหาอุปสรรค และการเข้าถึงปัญหาของ
พนกังานจากการเดินไปพบปะกบัพนกังานโดยตรง (Walk Around) และใช้นโยบายเปิดประตู (Open Door 
Policy) ติดต่อส่ือสารหลายช่องทางอยา่งไม่เป็นทางการ และแบ่งหน่วยงานออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เพื่อให้การ
บริหารงานยืดหยุ่นและคล่องตวัมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้
การสอนแนะและค าปรึกษาในงาน ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งใน
ดา้นของหน้าท่ีการงานและการประพฤติปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
และสามารถตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลลพัธ์ท่ีดี
ต่อหน่วยงานและองค์การนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านักงาน
อยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 ได ้
 2. ปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  ดา้นมีคุณธรรม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการในพื้นท่ีส านักงานอัยการภาค 3 



สอดคลอ้งกบั ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อา้งถึงใน ทิพยรั์ตน์ พานะจิตต์, 2554, น.19) กล่าวว่า การท างานให้มี
ประสิทธิภาพควรยึดหลกัในการปฏิบติังานหลายประการ หน่ึงในนั้นคือหลกัคุณธรรม ซ่ึงผูท่ี้เป็นหวัหน้า
งานจะต้องบริหารงานบนหลักคุณธรรม คือมีความเมตตา ยุ ติธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมถึงผูม้าติดต่อราชการ โดยใช้หลกัคุณธรรมเป็นตวัน าในการตดัสินใจและด าเนินการ
ต่าง ๆ และยงัสอดคลอ้งกบั Hoy and Miskel (อา้งถึงใน เช่ียวชาญ ปาละวงศ์, 2557, 24 ธนัวาคม) ท่ีกล่าววา่ 
การบริหารงานท่ีผูบ้ริหารให้ความสนใจในผลลพัธ์ท่ีจะกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
สมาชิกในองคก์าร หรือการท่ีผูบ้ริหารมีความใส่ใจใหค้วามยุติธรรมและมีความเสมอภาค เคารพในสิทธิของ
บุคคล ให้การส่งเสริมและสนับสนุน และไม่สร้างแรงกดดันให้เกิดแก่สมาชิกในองค์การ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานได้ แสดงให้เห็นว่า การท่ีองค์การสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในด้านการประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมทางด้านความซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกองค์การไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
หรือผูบ้งัคบับญัชามีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตรงกบัเน้ืองานและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรร
รมในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นธรรมปราศจากอคติและระบบอุปถมัภ์ และการปฏิบติังานในหน่วยงาน
ในทุกระดบัชั้นมีการให้เกียรติและเคารพในบทบาทหนา้ท่ีท่ีถือปฏิบติัของตนเองและกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงกนั
และกนั สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 ได ้  
  3. ปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  ดา้นความร่วมมือร่วมใจ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 
สอดคลอ้งกบั ชยัเสฎฐ์ พรหมศรี (อา้งถึงใน เรืออากาศโทคมกฤช จนัทร์โอภาส, 2553, น.14) กล่าววา่ การ
ท างานเป็นทีม คือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนแก่สมาชิกของทีม โดยพยายามสร้างบรรยากาศใน
การท างานท่ีเป็นกนัเองเพื่อกระตุน้ความรู้สึกร่วมในการท างานหรือส านึกในการเป็นเจา้ของ ซ่ึงน าไปสู่การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพและน าองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
วฒันธรรมองคก์ารของ Cameron and Quinn, 1999. (อา้งถึงใน ศรีลดัดา เทพารักษ์, 2558, น.10-11) ท่ีกล่าว
วา่ การท างานเป็นทีมท่ีมีการตดัสินใจร่วมกนั มีความร่วมมือร่วมใจกนัของพนกังานในองคก์ารจะส่งผลให้
องคก์ารสามารถปรับตวัพร้อมต่อการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มจากภายนอกไดดี้ ท า
ใหมี้ผลการปฏิบติังานท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร แสดงให้เห็นวา่ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดมี้การสร้าง
ขวญัก าลงัใจและกระตุน้ให้ทีมงานมีความกระตือรือร้น เพื่อการร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และการท่ีเพื่อนร่วมงานสามารถให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนและให้บริการ เพื่อช่วย
เสริมสร้างคุณภาพในงานของกนัและกนัให้ดีข้ึน หรือในหน่วยงานไดใ้ช้หลกัในการปฏิบติังานให้มีความ
เหมาะสมกบัการท างานคือ มุ่งเน้นการช่วยเหลือร่วมมือปรับปรุงพฒันาผลการปฏิบติังานให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 ได ้



  4. ปัจจัยของว ัฒนธรรมองค์การส านักงานอัยการสูงสุด  ด้านใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการในพื้นท่ี
ส านกังานอยัการภาค 3 สอดคลอ้งกบั สมใจ ลกัษณะ (อา้งถึงใน หนูฤทธ์ิ ค าภาสุข, 2556, น.8-9) กล่าวว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ไดแ้ก่ การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เช่น คิดหาค าตอบของปัญหา
ได้หลายๆ อย่างในเวลาจ ากดั สามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหน่ึงไดห้ลายแนวทาง สามารถ
ยดืหยุน่วธีิการท างานเพื่อความส าเร็จของงาน ปรับตนเองหรือการกระท าไดเ้หมาะสมกบัปัญหาหรือลกัษณะ
งานท่ีแตกต่างไป ถา้วิธีการเดิมท่ีใชอ้ยูไ่ม่ไดผ้ล นอกจากน้ียงัมีการคน้ควา้วิธีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่น เป็นคนช่างสังเกตเก่ียวกบัลกัษณะการท างาน มีแนวคิดท่ีจะสร้างและปรับวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การของ Cameron and Quinn, 1999. (อา้งถึงใน ศรีลดัดา 
เทพารักษ,์ 2558, น.10-11) ท่ีกล่าววา่ การท าใหอ้งคก์ารมีการสร้างนวตักรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การ
เป็นผู ้กล้า เ ส่ียง มีการแข่งขันภายใต้พื้ นฐานการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้กับผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม และมีความช านาญในวิชาชีพท่ีถือปฏิบติัอยา่งสูง ถือเป็นการปรับตวั
โดยใชค้วามยดืหยุน่ในการด าเนินการจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร แสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีองคก์ารใหก้าร
สนบัสนุนในการปรับปรุงพฒันาเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน อาทิเช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และรูปแบบการพฒันาตนเองอ่ืนๆ อยา่งสม ่าเสมอ และการท่ีองคก์ารมีการสนบัสนุนในดา้น
ของส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ หรือการสรรค์สร้างนวตักรรมในการปฏิบติังานเพื่อก่อให้เกิดผลลพัธ์ ท่ีมีคุณค่าใน
งาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 ได ้
  5. ปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  ดา้นมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการ 
ภาค 3 สอดคลอ้งกบั สมใจ ลกัษณะ (อา้งถึงใน หนูฤทธ์ิ ค าภาสุข, 2556, น.10) กล่าวว่า ขวญัและก าลงัใจ
ของบุคลากรย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เพราะเม่ือพนักงานมั่นใจว่าตนมีโอกาสท่ีจะ
เจริญกา้วหน้าในอาชีพได ้เขา้ใจวตัถุประสงค์ ภารกิจและเป้าหมายขององคก์ารแลว้ พนกังานจะเกิดความ
มุ่งมัน่พยายามท่ีจะท างานเตม็ความสามารถโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคของการท างานมีความสุขในการท างาน 
มีความรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ีการงาน มีความรู้สึกผูกพนัแน่นแฟ้นกบัหมู่คณะ และมีความรู้สึกผูกพนักับ
องค์การ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั สมใจ ลกัษณะ (อา้งถึงใน สุจิตรา อินนนัชยั, 2559, น.15) ท่ีกล่าวถึง 
ประสิทธิภาพขององค์การจะข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัขององคก์าร กระบวนการของ
องคก์าร ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร และส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 
อันได้แก่ วิสัยทัศน์ นโยบาย และปรัชญาขององค์การจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธ์ิและบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ แสดงให้เห็นว่า การท่ี
องคก์ารมีการมุ่งเนน้เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในทุกระดบัชั้น ไดบ้รรลุถึง วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และเป้าหมายของ
องคก์ารอยา่งชดัเจน มีระบบ/เคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถวดัประสิทธิภาพในงานไดอ้ยา่ง



ถูกตอ้งเท่ียงตรง และสามารถน่ามาใชเ้พื่อการปรับปรุงพฒันาให้ผลการปฏิบติังานดียิ่งข้ึน ผูป้ฏิบติังานทุก
คนในหน่วยงานมีเป้าหมายในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนทั้งในระดบัของหน่วยงานและ
บุคคล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังาน
อยัการภาค 3 ได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
  1. วฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด ดา้นผูน้ าเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 สะทอ้น
ให้เห็นถึงความส าคัญของภาวะผูน้ าของผูบ้ ังคับบญัชาในองค์การ ดังนั้ น ผูบ้งัคับบัญชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานภายในควรให้ความส าคญัในการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งในดา้นของหนา้ท่ีการ
งานและการประพฤติปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 2. ว ัฒนธรรมองค์การส านักงานอัยการสูงสุด ด้านมีคุณธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 สะทอ้น
ให้เห็นถึงความส าคญัของการท่ีองคก์ารสามารถปลูกฝังและตระหนกัถึงค่านิยมในการท างานท่ีถูกตอ้งและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัได ้ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงานภายใน ควรให้ความส าคญัต่อการ
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในดา้นการประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมทางด้านความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตคุณธรรมและจริยธรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกองค์การอย่าง
สม ่าเสมอ 
 3. ปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  ดา้นความร่วมมือร่วมใจ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 
สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของขา้ราชการในองค์การ ดงันั้น 
ผูบ้ ังคับบญัชาหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในควรมีการสร้างขวญัก าลังใจและกระตุ้นให้ทีมงานมีความ
กระตือรือร้น เพื่อการร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น รางวลัค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนสั เป็นตน้  
หรือรางวลัค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน เช่น การใหโ้อกาสไดไ้ปศึกษา อบรม สัมมนา และใหส้ร้างผลงาน เป็นตน้ 
 4. ปัจจัยของว ัฒนธรรมองค์การส านักงานอัยการสูงสุด  ด้านใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการในพื้นท่ี
ส านกังานอยัการภาค 3 สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของการมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานและสร้างสรรคผ์ลงาน
ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงานภายในควรให้การสนบัสนุนใน



การปรับปรุงพฒันาเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชา อาทิเช่น  
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และรูปแบบการพฒันาตนเองอ่ืน ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
  5. ปัจจยัของวฒันธรรมองคก์ารส านกังานอยัการสูงสุด  ดา้นมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 
3 สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของการก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และเป้าหมายขององค์การอยา่งชดัเจน 
ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในควรให้ความส าคญัในการปลูกฝังวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  
และเป้าหมายขององคก์ารแก่ขา้ราชการในสังกดัอยูเ่สมอ เพื่อให้ตระหนกัถึงเป้าหมายขององคก์ารและให้มี
แนวทางในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 
  1. ควรมีการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาคต่าง ๆ 
หรืออาจเก็บข้อมูลกับข้าราชการอัยการ เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนถึงวฒันธรรมองค์การกับการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการฝ่ายอยัการไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ 
ส านกังานอยัการในพื้นท่ีส านกังานอยัการภาค 3 เพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนการบริหารงาน 
ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ ฯ ต่อไป 
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