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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส่วนกลาง (2) เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการ
สูงสุด ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการธุรการ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส่วนกลาง จ านวน 310 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติ    
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test และแบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีปัจจัย     
ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน          
ไม่ต่างกัน และข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับต าแหน่ง 
ต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ต่างกัน  
 ค ำส ำคัญ : ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน, ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to (1) To study the Morale and Support in the 
Performance of Civil officials Office of the Attorney General Central (2) To study the Morale and 
Support in the Performance of Civil officials Office of the Attorney General Central, classified 
personal characteristics 

The sample group used in this research was the Civil officials Office of the Attorney 
General Central consumed 310. The questionnaire was use to be a tool for collecting data.            
The statistics uses in the descriptive analysis are Frequency, percentage, mean and standard 
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deviation.The hypothesis test is used to compare the test statistics using the t-test and 
hypothesis with One-way ANOVA. If differences are found they are compared on pair basics.        
By using LSD methods.  

The results of hypothesis testing showed that Civil officials Office of the Attorney General 
Central wit personal factors include sex ago and working age were different, making the Morale 
and Support in the Performance of Civil officials Office of the Attorney General Central no 
different and Civil Servant Office of the Attorney General Central whit personal factors include 
level of job position were different making the Morale and Support in the Performance of         
Civil Servant Office of the Attorney General Central was different.  
 Keywords :The Morale and Support in the Performance, Civil officials Office of the 
Attorney General Central 

 
บทน ำ 
 การที่จะท าให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีขวัญและก าลังใจ            
ในการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงาน การมีทัศนคติที่ดี     
ต่อการปฏิบัติงานจะส่งผลให้บุคลากรท างานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป          
ว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งที่            
พึงปรารถนาของบุคลากรทุกองค์กร จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหลายประการ 
 ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นส านักงานส่วนราชการขององค์กรอัยการ เป็นอิสระไม่อยู่ ในบังคับ      
หรือสังกัดกระทรวงใด มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาทั้งปวง ด าเนินคดีแพ่ง และให้ค าปรึกษา           
ด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นในการน าพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะ         
ขององค์กรภาครัฐในด้านการอ านวยความยุติธรรม พร้อมน ามาเชื่อมโยงกับการก าหนดเป็นวิสัยทัศน์        
เพื่อให้สนับสนุนการมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและสร้างความยั่งยืนในอนาคต และใช้เป็นแนวทางในการผลักดัน
เพื่อให้องค์กรได้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานจากตัวขับเคลื่อน คือ วัฒนธรรมองค์กรซึ่งถือเป็นเสาหลัก
และพื้นฐานแห่งความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของส านักงานอัยการสูงสุดผ่านทางค่านิยม และ
สมรรถนะหลักขององค์กร 
 ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นแนวทาง
ประกอบการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง             
ให้ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานที่สนับสนุนงานของพนักงานอัยการทั้งปวง              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง 
 2. เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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ขอบเขตของงำนวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการสูงสุด         
ส่วนกลาง จ านวน 1,362 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารกิจการ         
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณ          
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การค านวณด้วยสูตรของ Taro Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ                
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ท าใหไ้ด้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 310 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา โดยการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 - ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 - ตัวแปรตาม คือ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง 
 2. ท าให้ทราบถึงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
กำรทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
 ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามค าสั่งเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกได้ถึงขวัญและก าลังใจ             
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีกฎหมายรองรับเป็นข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการไว้ ดังนี้ 
 ราชกิจจานุเบกษา (2551) ประกาศให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551            
มีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 ในลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ หมวด 6          
วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 82(4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ ตามค าสั่งนั้น         
จะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็น          
เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บั งคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 ส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ก าหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ
ส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการ ข้อ 18 ข้าราชการธุรการต้องรักษาไว้ซึ่ง
อุดมการณ์แห่งวิชาชีพและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียถึง
เกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการ ข้อ 19 ข้าราชการธุรการต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าข้าราชการฝ่ายอัยการผู้นั้นประพฤติผิดวินัย 
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 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง        
ผู้วิจัยได้ข้อสรุปโดยรวมว่า คือ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง      
ของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด และไม่กระท าการใด ๆ ให้เกิดความเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
2. ด้ำนควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน 
 ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2562) ได้ให้ความหมายความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน หมายถึง        
ความมุ่งมั่น มีความพร้อม มีความสุข และเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงาน บางคนเร่ิมงานด้วยความกระตือรือร้น     
อย่างเต็มเปี่ยม อยากสร้างสรรค์ผลงาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความกระตือรือร้นนั้นกลับหมดไปอันเนื่องมาจาก    
การปฏิบัติและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ภายในองค์กร ผู้บริหารจึงต้องหาวิธีที่จะปลุกพนักงานที่ก าลังจะหมดไฟ
เหล่านั้นให้กลับมามีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการท างาน มาตรการต่าง ๆ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจ  
 วันศิริ สุขวิพัฒน์ (2558) ได้ให้ความหมายความกระตือรือร้นในการท างาน หมายถึง พฤติกรรมที่มี     
ความสนใจ มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ เต็มที่กับการท างาน มาท างานก่อนเวลาและ     
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ  พยายามหาความรู้ใหม่ ๆ  ในการท างาน และปฏิบัติงานนั้น ๆ  ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ก าหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ
ส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 3 จริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้อ 8 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ข้อ 9 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ข้อสรุปโดยรวมว่า คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในงานท างานเสร็จทันตาม
เวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ไม่ปฏิเสธงาน และท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีความสุข ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว สุภาพ อ่อนน้อม 
3. ด้ำนควำมตั้งใจในกำรท ำงำน 
 อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ (2561) ได้ให้ความหมายความตั้งใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่องานที่รับผิดชอบ เห็นความส าคัญของผลงานที่ออกมา ท าให้ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดีใน
ผลงาน ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตใจแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้น 
 วิศรุต ภิรมย์ราบ (2548) ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และมุ่งปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ให้ดีข้ึน มีจิตส านึกที่ดีในภารกิจที่ตนได้รับมอบหมาย ไม่หลีกเลี่ยงและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความตั้งใจในการปฏบิตังิาน 
ผู้วิจัยได้ข้อสรุปโดยรวมว่า คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อดทน เอาใจใส่      
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจ และรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ ปรับปรุงและพัฒนา       
การท างานด้วยตนเอง ไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4. ด้ำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 
 วรสุดา สุขารมณ์ (2554) ได้ให้ความหมายความร่วมมือ หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่         
2 คนขึ้นไป เพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนการท างาน
ซึ่งกันและกัน โดยให้ความหมายของความร่วมมือในการปฏิบัติงาน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ปฏิบัติงานร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกัน กระตุ้นการท างานที่เกิดความล่าช้าให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
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 ส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ก าหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ
ส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการ ข้อ 20 ข้าราชการธุรการต้องสุภาพเรียบร้อย 
รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ และข้อ 23 ข้าราชการธุรการต้องส่งเสริมและสนับสนุนงานของข้าราชการอัยการให้ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงให้ความร่วมมือในการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และหมวด 6 จรรยาบรรณ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้อ 25 ข้าราชการฝ่ายอัยการพึงให้ความร่วมมือในการประสานงานระหว่างศาล 
ต ารวจ ทนายความ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น และประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวยความยุติธรรม         
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ข้อสรุปโดยรวมว่า คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป        
ในองค์กรเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ                  
ด้วยความเต็มใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและสามารถกระตุ้นการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานให้
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
5. ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 ละไม ธานี (2552) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดริเริ่มความคิดแปลกใหม่ 
มองเห็นความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ได้หลายทิศทาง โดยอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้รับการส่งเสริม         
มีความคล่องในการคิด มีความยืดหยุ่นทางความคิดในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 นฤดี ศรีวงษ์ (2552) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมอง คิดกว้างไกล หลากหลายทั้งทิศทางและแง่มุม เพื่อให้ค าตอบที่หลากหลาย เหมาะสม 
ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 ส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ก าหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ
ส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 7 จรรยาข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้อ 29 ข้าราชการฝ่ายอัยการพึงใฝ่หาความรู้ 
เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการท างาน ตลอดจนติดตามการพัฒนาทางกฎหมายอย่างสม่ าเสมอ 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ผู้วิจัยได้ข้อสรุปโดยรวมว่า คือ  พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการน าวิธีการ รูปแบบการปฏิบัติงาน                   
ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน            
ยินดีกับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งใดไม่รู้ก็หาทางแก้หรือพยายามเรียนรู้ 
6. ด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร 
 ส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ก าหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ
ส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการ ข้อ 22 ข้าราชการธุรการต้องอุทิศเวลาของตน
ให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมข้อใดข้อหนึ่ง        
ให้ถือว่าข้าราชการฝ่ายอัยการผู้นั้นประพฤติผิดวินัย 
 ศนิกานต์  ศิริศักดิ์ยศ (2548) ได้ให้ความหมายของความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง พฤติกรรม   
ที่พนักงานในองค์กรรู้สึกตนมีความส าคัญว่าตนพึ่งพิงได้มีความคาดหวังว่าจะได้การตอบสนองจากองค์กร  
 ถวัลย์ เอื้อวิศาลวรวงศ์ (2547) ให้ความหมาย ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดง
ความรู้สึกต้องการที่จะอยู่และไม่อยากไปจากองค์กร รู้สึกรักใคร่ ซึ่งอาจเป็นเพราะองค์กรมีสิ่งจูงใจที่ท าให้
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สมาชิกรู้สึกเสียดายหากจากองค์กรนี้ไป และมีความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรและงานที่รับผิดชอบ 
กล่าวคือ มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานและต้องการให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
 ขะธิณยา หล้าสุวงษ์ (2545) ได้ให้ความหมายของความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง บุคคลที่มี      
ความผูกพันต่อองค์กร เต็มใจและอุทิศตัวให้กับองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ภาคภูมิใจ สนับสนุน ปกป้องผู้ที่ต่อต้านไม่ให้ร้ายแก่องค์กร มีความไว้วางใจเชื่อถือและมีความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือองค์กรด้วยความเต็มใจ และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามผู้น า หรือตามแผนปฏิบัติงานขององค์กร
อย่างซื่อสัตย์ มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร
ผู้วิจัยได้ข้อสรุปโดยรวมว่า คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์กร ภาคภูมิใจ และรู้สึก        
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความปรารถนาและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป สามารถที่จะอุทิศตัว
ให้กับองค์กรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายน้อมรับและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารขององค์กร 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้      
 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พเยาว์ หมอเล็ก (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จั งหวัดยะลา ตัวแปรอิสระจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2558 จ านวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมการท างาน ความมั่นคงและความปลอดภัย และ            
การยกย่องในความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานจ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นตามตัวแปร
ประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน จากการประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่าปัญหา               
ที่ส าคัญ คือ ไม่พอใจในการท างานบางอย่าง สถานศึกษาไม่ร่มรื่น ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบ            
ไม่มีการท างานเป็นทีม และไม่มีความเสมอภาคในด้านการยกย่อง ความเร็ว และมีข้อเสนอว่าควรลดงาน
พิเศษของครูลง ปรับภูมิทัศน์ สร้างทีมงานที่ดี ให้ความเสมอภาค และควรมีการระบบการบริหารที่ชัดเจน 

ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 1 ตัวแปรอิสระจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจาก
การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก จ านวน 108 คน ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยครูที่มีเพศต่างกันโดยรวมและรายด้าน           
ไม่แตกต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานต่างกันโดยภาพรวมและรายได้ก็ไม่แตกต่างกัน 

อนุชา ด าแดง (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตัวแปรอิสระจ าแนก
ตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร               
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 103 คน ผลการศึกษาพบ         
จ านวน 6 ด้าน คือ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน         
ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน ร่วมงาน ด้านการ
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บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านภาวะผู้ น าและวัฒนธรรมในองค์กรผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และประสบการณ์ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี โดยภาพรวมพบว่า       
มีความคิดเห็นระดับมากและเมื่อพิจารณารายได้พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ      
ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร และด้านที่มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ด้านสภาพแวดล้อม                    
ในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) คือ การวิจัยที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 
โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ    

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการสูงสุด         
ส่วนกลาง จ านวน 1,362 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารกิจการ         
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณ          
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การค านวณด้วยสูตรของ  Taro Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ                
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 310 คน 
และสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability) ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน าเอามาวิเคราะห์สถิติ เพื่อการตอบข้อสมมติฐานของการวิจัยในเรื่องที่ก าลังศึกษานี้            
ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยแบบสอบถาม
ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ 
(Checklist) จ านวนทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน        
อัยการสูงสุด ส่วนกลาง จ านวนทั้งหมด 20 ข้อ ประกอบด้วยค าถาม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง 
ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้านความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นแบบสอบถามลักษณะ
ประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) 
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง จ านวน 1 ข้อ 
 
เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับต าแหน่ง และด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์     
ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงประมาณ ได้แก่ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง 
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2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

ส่วนกลาง จ าแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติจะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2 เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

ส่วนกลางจ าแนกตามอายุ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูล
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ         
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง โดยรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ขวัญและก าลังใจ       
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามล าดับ 
ได้แก่  ด้ านการปฏิบัติตามค าสั่ ง ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความตั้ งใจในการปฏิบัติ งาน                       
ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน          
อัยการสูงสุด ส่วนกลาง จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

2.1 ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต่างกัน 

2.2 ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับต าแหน่ง 
ต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ต่างกัน 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัย ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่าด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง         
ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ อยู่ในระดับมากที่สุด 

1.1 ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการธุรการ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และไม่กระท าการใด ๆ         
ให้เกิดความเสื่อมเสียถึงเกียรติแห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับราชกิจจานุเบกษา (2551) ประกาศให้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551            
ในลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 82(4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ ตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์     
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ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้       
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม และ
สอดคล้องกับส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ที่กล่าวไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
ของส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการ ข้อ 18 ข้าราชการธุรการต้องรักษาไว้               
ซึ่งอุดมการณ์แห่งวิชาชีพและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย          
ถึงเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการ ข้อ 19 ข้าราชการธุรการต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ       
ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าข้าราชการฝ่ายอัยการผู้นั้นประพฤติผิดวินัย 

1.2 ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง จะต้องมีความรับผิดชอบในงานท างานเสร็จทันตามเวลาหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ไม่ปฏิเสธงาน และท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข         
ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว สุภาพ อ่อนน้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของปิยนันท์  สวัสดิ์ศฤงฆาร (2562) ที่กล่าวว่า ความรู้สึกกระตือรือร้น คือ การท างานความมุ่ งมั่น                    
มีความพร้อม มีความสุข และเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงาน บางคนเริ่มงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างเต็มเปี่ยม      
อยากสร้างสรรค์ผลงาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความกระตือรือร้นนั้นกลับหมดไป อันเนื่องมาจากการปฏิบัติและ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ภายในองค์กร ผู้บริหารจึงต้องหาวิธีที่จะปลุกพนักงานที่ก าลังจะหมดไฟเหล่านั้น          
ให้กลับมามีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการท างาน มาตรการต่าง ๆ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของวันศิริ สุขวิพัฒน์ (2558) ที่กล่าวว่าความกระตือรือร้นในการท างาน หมายถึง พฤติกรรมที่มี          
ความสนใจ มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ เต็มที่กับการท างาน มาท างานก่อนเวลาและ        
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ พยายามหาความรู้ใหม่ ๆ ในการท างาน และปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

1.3 ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อดทน เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่              
ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจ และรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง            
ไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ          
อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ (2561) ที่กล่าวว่าความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่มีต่องานที่รับผิดชอบเห็นความส าคัญของ
ผลงานที่ออกมา ท าให้ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดีในผลงาน ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตใจแสดงออกทางความรู้สกึนกึคดิของ
บุคคลนั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของวิศรุต ภิรมย์ราบ (2548) ที่กล่าวว่าความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และมุ่งปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีขึ้น มีจิตส านึกที่ดีในภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายไม่หลีกเลี่ยงและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตน 

1.4 ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ต้องปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในองค์กรเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและ
สามารถกระตุ้นการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ         
วรสุดา สุขารมณ์ (2554) ที่กล่าวว่าการปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย      
ที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน โดยให้ความหมายของความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปฏิบัติงานร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน 
กระตุ้นการท างานที่เกิดความล่าช้าให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับส านักงานอัยการสูงสุด (2550)      
ที่กล่าวในประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 5 จริยธรรม
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ข้าราชการธุรการ ข้อ 20 ข้าราชการธุรการต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ และข้อ 23 ข้าราชการธุรการต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนงานของข้าราชการอัยการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงให้ความร่วมมือ             
ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธิ์ของงาน และหมวด 6 จรรยาบรรณข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้อ 25 ข้าราชการฝ่ายอัยการพึงให้ความร่วมมือ
ในการประสานงานระหว่างศาล ต ารวจ ทนายความ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น และประชาชน โดยมีเป้าหมาย    
เพื่ออ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

1.5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า  ข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง จะต้องน าวิธีการ รูปแบบ การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ยินดีกับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งใดไม่รู้ก็หาทางแก้หรือพยายามเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนฤดี ศรีวงษ์ (2552)   
ที่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมอง คิดกว้างไกล หลากหลายทั้ งทิศทางและแง่มุม 
เพื่อให้ค าตอบที่หลากหลาย เหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ที่กล่าวไว้ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 7 จรรยาข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ข้อ 29 ข้าราชการฝ่ายอัยการพึงใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการท างาน ตลอดจน
ติดตามการพัฒนาทางกฎหมายอย่างสม่ าเสมอ 

1.6 ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง จะต้องมีความผูกพันต่อองค์กร ภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร      
มีความปรารถนาและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป สามารถที่จะอุทิศตัวให้กับองค์กรในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายน้อมรับและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานอัยการสูงสุด (2550) ที่กล่าวในประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและ
บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการ ข้อ 22 ข้าราชการธุรการต้อง              
อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม      
ข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าข้าราชการฝ่ายอัยการผู้นั้นประพฤติผิดวินัย และสอดคล้องกับแนวคิดของขะธิณยา หล้าสุวงษ์ 
(2545) ที่กล่าวไว้ว่าบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรเต็มใจและอุทิศตัวให้กับองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ภาคภูมิใจ สนับสนุน ปกป้องผู้ที่ต่อต้านไม่ให้ร้ายแก่องค์กร มีความไว้วางใจเชื่อถือและมี
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรด้วยความเต็มใจ และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามผู้น า หรือตามแผนปฏิบัติงาน
ขององค์กรอย่างซื่อสัตย์ มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป 
 2. ผลการศึกษา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจ         
ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติตามค าสั่งด้านความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพศไม่ได้เป็นตัวก าหนดขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพัชดี คงดี (2556) 
จากผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความเห็นต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานใน           
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สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่มีเพศ
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเพศชายและหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
แสดงว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากร ในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครสวรรค์หรือเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ด้านความกระตือรือร้น             
ในการปฏิบัติงาน ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าอายุไม่ได้เป็นตัวก าหนด    
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเกียรติคุณ พลเยี่ยม (2556) จากผลการเปรียบเทียบพบว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามอายุ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่าด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน และด้านความ
รับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง  

2.3 ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีระดับต าแหน่งต่างกันท าให้ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ด้านความกระตือรือร้น             
ในการปฏิบัติงาน ด้านความตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ต่างกัน                      
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับต าแหน่ง เป็นตัวก าหนดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง โดยข้าราชการธุรการระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ       
จะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ม ากกว่าข้าราชการธุรการ                  
ระดับปฏิบัติงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมโชค ประยูรยวง (2558) ที่กล่าวว่าระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่มีต าแหน่ง
ต่างกัน มีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของจิรนันท์              
เนื่องนรา (2556) ที่กล่าวว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จ าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนต าบล ระดับ 1-3 มีขวัญและก าลังใจ                
ในการปฏิบัติงานมากกว่าระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนต าบล ระดับ 4-6 ระดับ
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนต าบล ระดับ 7 ขึ้นไป ระดับต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ 

2.4  ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน 
ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าขวัญและก าลังใจ       
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ในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง            
ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้านความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอนุตร์ พูลพัฒนา (2554) ) ที่กล่าวว่าขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด        
จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน              
มีความพึงพอใจในการท างาน การยินดีเต็มใจแก้ไขงานอย่างรวดเร็ว และการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ        
แก่เพื่อนร่วมงานให้งานส าเร็จ ที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่        
ที่ตนรับผิดชอบได้ดีตลอดเวลา มีความเพียร มานะอดทน ในการท างาน และท างานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด           
ที่มีความแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง 
มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับต าแหน่ง ต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ต่างกัน ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุด จะต้องให้ความสนใจ          
กับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับต าแหน่ง โดยการวางแผนการจัดอบรมแก่ข้าราชการธุรการให้ทั่วถึง           
ในเรื่องของระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระดับต าแหน่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานและ              
การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ         
ให้มีความเหมาะสมของแต่ละระดับต าแหน่ง 
 ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรธุรกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่วนกลำง
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง โดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ          
ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งข้าราชการธุรการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน      
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และไม่กระท าการใด ๆ ให้เกิดความเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุดควร ควบคุมให้ข้าราชการธุรการปฏิบัติงานให้ถูกต้องโดยชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ต่อไป 
 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา       
โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
และไม่กระท าการใด ๆ ให้เกิดความเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการ ดังนั้น ส านักงาน
อัยการสูงสุด ควรควบคุม ให้ข้าราชการธุรการปฏิบัติงานให้ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ต่อไป 
 ด้ำนควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความกระตือรือร้น              
ในการปฏิบัติงาน เป็นความรับผิดชอบในงานท างานเสร็จทันตามเวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ไม่ปฏิเสธงาน และท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข ชอบช่วยเหลือ        



 
13 

 
 

เพื่อนร่วมงาน และให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว สุภาพ อ่อนน้อม ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุด 
ควรมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ อย่างชัดเจน และ           
ท าความเข้าใจกับข้าราชการทุกคนในส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน           
และท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข 
 ด้ำนควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน         
เป็นการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อดทน เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง ไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุด ควรให้การ สนับสนุน
ข้าราชการทุกประเภท ได้มีโอกาสอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้ง ในและนอกหน่วยงาน        
เพื่อเป็นประโยชน์ของส านักงานอัยการสูงสุด 
 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน     
เป็นการปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในองค์กรเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์                
ซึ่งกันและกัน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและสามารถ
กระตุ้นการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานให้เสร็จภายในเวลาที่ ก าหนด ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุด           
ควรก าหนดให้มีกิจกรรมการจัดสัมมนาฝึกอบรมโดยให้ข้าราชการทุกประเภทมีส่วนร่วมกัน การจัดกิจกรรม
การพบปะกันของแต่ละส านักงานให้มากขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นกาสร้างความสามัคคี               
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงาน 
 ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการ         
น าวิธีการ รูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และแสวงหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ยินดีกับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งใดไม่รู้ก็หาทางแก้       
หรือพยายามเรียนรู้ ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุด ควรเปิดโอกาสข้าราชการทุกประเภทในการน าวิธีการ 
รูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันที่สามาราถน าเทคโนโลยี      
ด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน                 
และประชาชน ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยและถูกต้องของข้อมูลด้วย 
 ด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นการ
แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร ภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความปรารถนาและตั้งใจ          
ที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป สามารถที่จะอุทิศตัวให้กับองค์กรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายน้อม
รับและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้               
ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุด ควรปลุกจิตส านึกให้มีความผูกพันต่อองค์กร ภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็น       
ส่วนหนึ่งขององค์กร  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนกลาง พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อจะได้น าไปใช้               
ในการปรับปรุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง      
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง เท่านั้น      
ดังนั้น ควรจะขยายเขตพื้นที่ที่จะศึกษาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค  1 – 9 ของส านักงานอัยการสูงสุด          
เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางความคิดเห็น และผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขั้น ควรน าสถิติตัวอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์
ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดการสัมภาษณ์แบบกลุ่มควบคู่      
ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ         
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
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