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การวิจยัเรื่อง   แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 มวีตัถุประสงค์ทีจ่ะศกึษาระดบัความคดิเหน็
ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน รวมทัง้ระดับประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการธุรการ 
ตลอดจนศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการธุรการ  กลุ่มตวัอย่าง คอื 
ขา้ราชการธุรการส านกังานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 จ านวน 202 คน เครื่องมอืที่
ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์และค านวณด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปคอมพวิเตอร ์SPSS 
For Windows Version 16.0 สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ความถี่ (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลใชส้ถติ ิt-test และ ANOVA (F-test) ตลอดจนใชส้ถติ ิCorrelation ในการหาค่า
สหสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบัประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการธุรการ  

ผลการศกึษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการ
ภาค 8 ส่วนมากเป็นผูห้ญงิ มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี ต าแหน่งนักจดัการงานทัว่ไป จบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืน 15,001–30,000 บาท และมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 5 ปี 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ขา้ราชการธุรการทีม่ตี าแหน่งในการท างานต่างกนั มปีระสทิธภิาพ
การท างานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และ
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั อกีทัง้แรงจงูใจ ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจงูใจ และปัจจยัค ้าจุน มี
ความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด สงักัด
ส านกังานอยัการภาค 8 อยา่งมนียัส าคญั 0.01   

 
ค าส าคญั : ส านกังานอยัการสงูสุด, ส านกังานอยัการภาค 8, ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังาน
อยัการภาค 8      
 
 



 
 

ABSTRACK 
research Motivation Affecting The Efficency Of The Royal Administrative 

Officers Of The Office Of Attorney General Under The District Attorney’s Office 8, the 
objective was to study the level of opinions and motivation factors. and supporting factors 
including the level of performance of administrative officials as  well as to study the factors 
affecting the performance of administrative officials The sample group was administrative 
officials of the Office of the Attorney General. There were 202 people under the 
Prosecutor's Office Region 8. The research instrument was a questionnaire. Analyzed and 
calculated with computer program SPSS For Windows Version 16.0. The statistics used 
were frequency (Percentage), mean (Mean), Standard Deviation (Standard Deviation). 
Effects on the performance of administrative officials Attorney General's Office Under the 
Public Prosecutor's Office Region 8 classified by personal factors, t-test and ANOVA (F-
test) statistics were used, as well as Correlation statistics were used to find the correlation 
between motivation and performance of administrative officials.  

The results showed that   personal factors Motivation Affecting The Efficency 
Of The Royal AdministrativeOfficers Of The Office Of Attorney General Under The District 
Attorney’s Office 8, most of them are women, aged between 31 - 40 years, general 
manager positions. graduated with a bachelor's degree Monthly income 15,001- 30,000 
baht and working period of 1 - 5 years and  The hypothesis test results showed the work of 
administrative officials Of The Royal Administrative Officers Of Attorney General Under The 
District Attorney’s Office 8 with different working positions There are different performance 
Significantly 0.05, gender, age, education level monthly income and the duration of 
operation is not different In addition, the motivation factor is the success of the work.   
Respect nature of work  Of The Royal Administrative Officers Of Attorney General Under 
The District Attorney’s Office 8, significantly 0.01 
 

Keywords :  Office of Attorney General, The District Attorney’s Office 8,The Royal 
Administrative Officers Of The Office Of Attorney General Under  
The District Attorney’s Office 8 
 

 
 
 



 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
การวจิยัเล่มนี้ขอวจิยัเกี่ยวกบัขา้ราชการธุรการ ซึ่งส านักงานอยัการอยัการภาค 8 มี

ส านักงานในสงักดัทัง้หมด 42 หน่วยงาน บุคลากรจ านวน 406 คน มตี าแหน่งขา้ราชการธุรการ 
ดงันี้ เจา้พนักงานธุรการ นักวชิาการพสัดุ นักวชิาการเงนิและบญัช ีนักจดัการงานทัว่ไป นิตกิร เจา้
พนกังานคด ีการศึกษาแรงจูงใจที่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานเป็นสิง่ที่ผู้น าองค์กรหรอืระดบั
ผูบ้รหิารควรให้ความสนใจและตระหนักว่า แรงจูงใจของบุคลากรส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน และสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ การทีไ่ดม้โีอกาสส ารวจประเดน็ของปัญหา
จะท าให้วิเคราะห์สภาพองค์กรได้ชดัเจนมากขึ้นและจะสามารถช่วยกันแก้ ไขปัญหาได้ตรงจุด 
สามารถน ามาพฒันาองค์กรในเรื่องต่างๆ ได ้และยงัช่วยกระตุ้นให้ผูน้ าองคก์รหรอืผู้บรหิารบรหิาร 
ปรบัปรงุใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการท างานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดั
ส านกังานอยัการภาค 8 

2.เพื่อศึกษาระดบัเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน
อยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 

3.เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการธุรการ  
ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 
         
สมมติฐานของการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง ระดบัการศกึษา รายไดต่้อ
เดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการธุรการ 
ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน มผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน 
ขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 ทีแ่ตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรทีใ่ช้ในการท าวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดั
ส านักงานอยัการภาค 8 จ านวน 406 คน การก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการค านวณโดยใช้สูตรของ 
Yamane (1973) ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่งทีย่อมรบัไดท้ี ่0.05 จงึ



 
 

ท าไห้ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% และจากการค านวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่าจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีไ่ดม้จี านวน 202 คน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ความหมายของแรงจงูใจ 
จากการศึกษาความหมายของแรงจูงใจ พบว่า มผีู้ให้ความหมายเกี่ยวกบัแรงจูงใจ

แตกต่างกนั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
ปฐมวงค ์สหีาเสนา (2557:11) กล่าวว่า แรงจงูใจ หมายถงึ ทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่

ใดสิง่หนึ่ง ทีเ่กดิจากพืน้ฐานการรบัรู ้ค่านิยมและประสบการณ์ แต่จะเกดิขึน้กต่็อเมื่อบุคคลนัน้ไดร้บั
การตอบสนองแลว้ 

ผูว้จิยัสรุปไดว้่า แรงจูงใจ หมายถงึ แรงขบั แรงผลกัดนั ทศันคต ิการกระท าของแต่
ละบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏบิตังิานโดยการ
น าเอาปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุนมาเป็นสิง่เพื่อผลกัดนัให้การปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
เพื่อใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ประสบความส าเรจ็มากทีสุ่ด 
 
ความส าคญัของแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 

ประเสรฐิ อุไร (2559:8) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจูงใจว่าการที่บุคลากรจะ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ ผูป้ฏบิตังิานต้องมคีวามพงึพอใจ มคีวามสุขในการด ารงชวีติ ไดร้บั
การยกย่องทัง้จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งความส าเรจ็ของงานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัปัจจยั
ด้านบุคคล ซึ่งบุคคลเป็นผู้ท างานในต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร ดงันัน้ เมื่อผู้บรหิารให้สิง่จูงใจ สิง่
กระตุน้ ซึง่เป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คลากรปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ความสามารถทัง้ทางดา้นทกัษะ ความ
ช านาญ ความคดิสรา้งสรรค ์องคก์รจะบรรลุสู่เป้าหมายทีว่างไว้ 

ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัของแรงจงูใจว่า แรงจงูใจเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากร ซึ่งมคีวามส าคญัทัง้ในด้านองค์กร ด้านผู้บรหิาร และด้านบุคลากร ซึ่ง
บุคลากรเป็นบุคลในองค์กรเมื่อผู้บรกิารมแีรงจงูใจ การกระตุ้น จะท าให้บุคลากรมแีรงผลกัดนัที่จะ
ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิล บุคลากรแสดงศกัยภาพออกมาทัง้ดา้น
ความสามารถ ด้านทกัษะ ความช านาญ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ไดเ้ต็มทีแ่ละท าให้องค์กรบรรลุสู่
เป้าหมายทีว่างไว ้
 
 
 
 



 
 

ทฤษฎีแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
ทฤษฎีของ เฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg and Other.) 

เป็นทฤษฎทีี่เสนอเกี่ยวขอ้งของความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจและไม่พงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ซึง่ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบม ี2 ประการ คอื องคป์ระกอบจงูใจและองคป์ระกอบค ้าจนุ 

1.องคป์ระกอบจงูใจ (Motivation Factors)  ปัจจยัเหล่านี้ประกอบดว้ย 
1.1 ความส าเรจ็ในการท างาน (Achievement) หมายถงึ ความสามารถปฏบิตังิานได้

ประสบความส าเรจ็สมบรูณ์ มผีลงาน มคีวามชดัเจนของงาน ความสามารถแกไ้ขปัญญาต่างๆ   
1.2 การซึง่ไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) หมายถงึ การยอมรบันับถอื การได้

รบัค าชมเชย ชื่นชม ยกย่อง การแสดงความยินดี และการให้ก าลังใจ ทัง้จากผู้บังคับบัญชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูร้ว่มงานและบุคคลอื่นๆ  

1.3 ลกัษณะของงาน (Work itself) หมายถงึ การปฏบิตังิานทีเ่ป็นชิน้เป็นอนั งานที่มี
ความท้าทายความสามารถ และมคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์ เป็นงานที่มลีกัษณะพิเศษที่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตวัในการท างาน  

1.4 ความกา้วหน้าในต าแหน่ง (Advancement) การไดร้บัต าแหน่ง เลื่อนขัน้ เลื่อนยศที่
สูงขึน้ การไดร้บัการฝึกอบรมดูงาน การไดร้บัโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถใหม้คีวามรู้
เพิม่เตมิ เพื่อเพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิาน   

1.5 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ การทีบุ่คลากรไดร้บัมอบหมายใหดู้แล
งานใหม่ๆ การจดัล าดบัของขัน้ตอนการปฏบิตัิงานได้เอง และมคีวามรบัผดิชอบต่องานและการ
ไดร้บัความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

2.องค์ประกอบปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factors) หรอืองค์ประกอบสุขอนามยั 
(Hygiene Factors)  ประกอบดว้ย 

2.1 เงนิเดอืนของบุคลากร (Salary) หมายถงึ สิง่ตอบแทนการปฏบิตังิาน  
2.2 ความมัน่คงในหน้าทีก่ารท างาน (Job Security) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคลากรที่

มต่ีอความมัน่คงของการปฏบิตังิาน ความมัน่คงในต าแหน่ง ความมัน่คงขององคก์ร ความยัง่ยนืใน
อาชพี และความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

2.3 ความสมัพนัธ์กับผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation, 
Subordinate, Peers)  หมายถงึ การมคีวามสมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนัสามารถปฏบิตังิานร่วมกนั มคีวาม
เขา้ใจซึง่กนัและกนัอยา่งด ีการช่วยเหลอื การรว่มมอืปฏบิตังิาน   

2.4 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Condition) หมายถงึ สภาพทีเ่หมาะสมใน
การปฏบิตังิาน สภาพทางกายภาพ เช่น สถานทีท่ างาน 
 
 
 



 
 

ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการ Maslow’ hierarchy of needs 
อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นนักจติวทิยามแีนวความคดิทางจติวทิยา ว่า

ดว้ยเรื่องของมนุษยท์ีจ่ะถูกกระตุ้นใหส้นองความต้องการขัน้พืน้ฐานในล าดบัต้น ซึง่องคก์รสามารถ
น ามาปรบัใชใ้นทีท่ างาน เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากร 

จากทฤษฎีแรงจูงใจ ตามล าดบัขัน้ของ Maslow กล่าวว่า..."มนุษย์มคีวามต้องการ 
ความปรารถนาและได้รบัสิง่ที่มคีวามหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่านี้จะเรยีบล าดบัขัน้ของ
ความตอ้งการ ตัง้แต่ขัน้แรกไปสู่ความตอ้งการขัน้สงูขึน้ไปตามล าดบั"...ซึง่มทีัง้หมด   5 ขัน้ ดงันี้ 

  1. ความตอ้งการทางรา่งกาย (physiological needs) เป็นความต้องการซึง่ขัน้พืน้ฐาน
ของมนุษย ์เพื่อใหม้นุษยม์คีวามอยูร่อด เป็นสิง่ทีร่า่งกายมนุษยจ์ะไดร้บัการตอบสนอง  

 2. ความต้องการในความปลอดภยัและความมัน่คง (security or safety needs) เป็น
ความต้องการที่จะเป็นอิสระจากอนัตรายทางกายภาพ เมื่อมนุษย์นัน้สามารถที่จะตอบสนองต่อ
ความตอ้งการทางรา่งกายไดแ้ลว้ มนุษยก์จ็ะมกีารทีจ่ะเพิม่ความตอ้งการในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป  

3. ความตอ้งการความผกูพนัหรอืการยอมรบั (ความต้องการทางสงัคม) ( affiliation or 
aceptance needs) เป็นความตอ้งการส่วนหน่ึงของสงัคมซึง่เป็นธรรมชาตอิย่างหนึ่งของมนุษย ์ 

 4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) หรอื การภาคภมูใิจในตนเอง เป็นความ
ต้องการซึ่งการได้รบัการยกย่อง นับถอืและสถานะจากสงัคม การได้รบัการชมเชยจากหวัหน้าและ
เพื่อนรว่มงาน  

5. ความตอ้งการความส าเรจ็ในชวีติ (self - actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็  
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 ความหมายประสิทธิภาพ 

ชลดา อกัษรศริวิทิยา (2559 : 13) กล่าวว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน หมายถงึ 
การที่บุคคลที่มคีวามสามารถในการปฏิบตัิงาน ทุ่มเทการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รวดเร็ว
ทนัเวลา ถูกตอ้งมคีุณภาพและมาตรฐาน ถงึจะสรปุไดว้่าเป็นบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สรุปได้ว่า ประสทิธภิาพการท างาน หมายถึง บุคคลที่มกีารกระท าหรอืที่ปฏบิตัิงาน
ดว้ยความทุ่มเท รวดเรว็ มคีวามถูกตอ้ง มกีฎระเบยีบ ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน น าทรพัยากรทีม่อียู่
มาใช้อย่างประหยดัและมคีวามคุ้มค่า เพื่อให้การปฏบิตังิานประสบความส าเรจ็ตรงตามที่องค์กร
ตัง้เป้าหมายไว ้

 
 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างาน จากการศกึษาพบว่าในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรทีก่่อใหเ้กดิผลดมีปีระสทิธภิาพ มอีงคป์ระกอบหลายอยา่งดว้ยกนั คอื 



 
 

สมคดิ บางโม (2555 : 19) ได้กล่าวว่าการควบคุมงานทีด่ยี่อมท าใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
ซึง่สิง่ทีจ่ะตอ้งควบคุมควรประกอบดว้ย ปรมิาณงาน คุณภาพของงาน เวลา ค่าใชจ้า่ย 

จากแนวความคดิดงักล่าว สรุปไดว้่า ในการปฏบิตังิานของบุคลากรทีจ่ะปฏบิตังิานให้
ได้ผลดมีปีระสทิธภิาพต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถ ความช านาญหรอืทกัษะในการ
ปฏบิตังิาน ซึ่งสิง่ที่ใช้วดัหรอืประเมนิผลงานที่มปีระสทิธภิาพนัน้ได้จากคุณภาพของงาน ปรมิาณ
งาน เวลา และค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน เพื่อใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานใหบ้รรลุสู่เป้าหมายได้ 
 
ทฤษฎีประสิทธิภาพการท างาน Harrington Emerson 

Harrington Emerson ไดแ้ยกแยะหลกัการพืน้ฐานในปฏบิตังิานขัน้พืน้ฐาน  เพื่อเพิม่
ผลผลิตของแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ สามัญส านัก 
ค าแนะน าที่เหมาะสมและค าแนะน า ระเบยีบวนิัยและค าสัง่ การรกัษาที่เป็นธรรมและเป็นธรรมของ
พนักงาน การด าเนินการบญัชถีูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง เยีย่งอย่าง หลกัเกณฑแ์ละตารางเวลา 
การปรบัสภาพการท างาน การปันส่วนการด าเนินงาน ค าแนะน าเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตรฐาน 
รางวลัส าหรบัการแสดง 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เกศณรินทร์ งานเลิศ (2559) วิจ ัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน และลกูจา้ง องคก์ารคลงัสนิคา้  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นพนักงาน 
และลูกจ้าง จ านวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีรายได้ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานต ่ากว่า 5 ปี ระดบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และแรงจงูใจทีม่ผีลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง อง ค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ดา้นนโยบายและการบรหิาร และดา้นความมัน่คงในการท างาน 
   

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย ขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด 
สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 จ านวนทัง้สิ้น 406 คน  ต าแหน่งเจา้พนักงานธุรการ ต าแหน่งนัก
จดัการงานทัว่ไป ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี ต าแหน่งนิติกร  
ต าแหน่งเจา้พนักงานคดี และอื่นๆ จ านวน 202 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างง่าย (Sampling) ในการ
ก าหนดตวัอย่าง ซึง่ผูว้จิยัค านวณโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973:125)  โดยการ
สุ่มตวัอยา่งแบบ None probability sampling (Quota Sample) โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 



 
 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคล เป็นค าถามปลายปิดชนิดเลอืกค าตอบ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัองคก์ร ประกอบดว้ย ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจนุ  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ

งาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
ตอนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะปัญหา และอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 

เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended from) เพื่อใหข้า้ราชการธุรการไดแ้สดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั
ปัญหาหรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ 
 
การทดสอบคณุภาพเครื่องมือ 

ทดสอบความเทีย่งตรง ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่ามกีารสรา้งแบบสอบถามไดค้รบถ้วนและสอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีผู่ว้จิยัศกึษา 
แลว้น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้พรอ้มแบบประเมนิน าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ  

เมื่อผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบตามแบบประเมนิแลว้ ผู้วจิยัจงึน าผลทีผู่้เชี่ยวชาญ
ตรวจไปวเิคราะห์รายข้อ และน ามาค านวณค่าสมัประสทิธิข์องความสอดคล้อง (Indes of item 
objective congruence : IOC) โดยมคี่าตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป  

ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้มาปรบัปรุงแก้ไข
แล้วไปท าการทดสอบ (Try-out) จ านวน 30 ชุด กบักลุ่มประชากรที่มคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบักลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาความเชื่อมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์
Cronbach’s Alpha ซึง่ความเชื่อมัน่เป็นส่วนหนึ่งที่ยนืยนัความถูกต้องของการทดสอบโดยใชเ้กณฑ์
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient)  ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป 

ทัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ดสอบความเชื่อมัน่แบบสอบถาม เรื่อง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ
การท างานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 โดยทดสอบ
กบักลุ่มตวัอย่างที่ไม่ซ ้ากบักลุ่มเป้าหมาย โดยแจกแบบสอบถาม Google forms จ านวน 30 คน 
และได้น าขอ้มูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป SPSS ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามเท่ากบั .913 ซึง่ประมวลผลไดว้่าแบบสอบถามมคีวามเชื่อมัน่ผ่านเกณฑท์ีจ่ะยอมรบั
ได ้มคีวามน่าเชื่อถอืไดม้าตรฐาน สามารถน าไปใชไ้ด้ 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
สถิติเชิงพรรณนา  

1.ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใช้อธบิายความถี่และรอ้ยละ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด 
สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 



 
 

2.ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบาย
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2 ปัจจยัแรงจูงใจ และตอนที่ 3 
ประสทิธภิาพการท างาน 
 
สถิติเชิงอนุมาน 

1.t-test ใชใ้นการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศและประสทิธภิาพ
การท างาน ทีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

2.One way ANOVA : F-test ใชใ้นการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืนและระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพการ
ท างาน ถ้าพบความแตกต่างใช้การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธกีารของ Scheffe ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

3.Pearson’s product moment correlation coefficient ใชห้าค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจยัแรงจงูใจและประสทิธภิาพการท างาน โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มเีกณฑก์าร
วดัระดบัความสมัพนัธ ์(Correlation) ใชท้ศิทางบวก และทศิทางลบ  
 

ผลการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัแรงจูงใจที่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการ
ธุรการ ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 202 ชุด มาท าการวเิคราะห์ทางสถติแิละประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป ตาม
สมมตฐิานการวจิยั ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงัต่อไป 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน 
ตอนที ่3 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างาน 
ตอนที ่4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างาน ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 ผลการวเิคราะห์
เป็นแบบเชงิพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies)  และค่าสถติริอ้ยละ (Percentage) 
ขอ้มลูไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการ
สูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 ส่วนมากเป็นผู้หญิง มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี ต าแหน่งนัก



 
 

จดัการงานทัว่ไป จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท และมี
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 5 ปี 

2. แรงจงูใจในการท างานของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงาน
อัยการภาค 8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจยัสามารถเรยีงล าดับแรงจูงใจในการท างานของ
ขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 จากมากไปน้อยไดด้งันี้ คอื  
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในหน้าการ
ท างาน  ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วม  ความรบัผดิชอบ เงนิเดอืนของพนักงาน ลกัษณะงาน การ
ได้รบัการยอมรบันับถือ  ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ตามล าดบั 

3. ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด สังกัด
ส านักงานอัยการภาค 8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจยัสามารถเรยีงล าดบัประสิทธิภาพการ
ท างานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด จากมากไปน้อย ไดด้งันี้ คอื ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน  อยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นเวลา  ดา้นปรมิาณงาน ดา้น
คุณภาพงาน ตามล าดบั 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน ผู้วจิยัพบว่า ขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด 
สงักัดส านักงานอัยการภาค 8 ที่มีต าแหน่งในการท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานที่
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั 0.05 ส่วนเพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาใน
การท างานไมแ่ตกต่างกนั อกีทัง้ปัจจยัแรงจงูใจ ไดแ้ก่  ดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  ดา้นการ
ยอมรบันับถอื  ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  ดา้นความรบัผดิชอบ  ดา้น
เงนิเดอืนของพนักงาน  ดา้นความมัน่คงในหน้าทีก่ารท างาน  ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  
และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการ
ธุรการ ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 อยา่งมนียัส าคญั 0.01 

 
การอภิปรายผล 

 
จากผลการวจิยั เรื่อง แรงจูงใจที่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการธุรการ 

ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลของการวจิยัไดด้งันี้ 
1.แรงจงูใจของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 

แรงจูงใจของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 
แบ่งปัจจยัแรงจงูใจได ้2 ประเภท คอื ปัจจยัแรงจงูใจ และ ปัจจยัค ้าจุน ซึง่ในภาพรวม และรายดา้น
อยู่ในระดบัความเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผู้วจิยัสามารถเรยีงล าดบัปัจจยั
แรงจูงใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  ด้านความมัน่คงในหน้าที่การ
ท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความรบัผิดชอบ  ดา้นเงนิเดอืนของพนักงาน ดา้น



 
 

ลักษณะงาน ด้านการได้ร ับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นลพรรณ  บุญฤทธิ ์(2558 : บทคดัย่อ) 
ซึ่งได้ศกึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการปฏบิตังิาน มคีวามส าคญัอยู่ในระดบั
มาก ซึง่ไดก้ล่าวถงึทฤษฎ ี2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) ซึง่ไดก้ล่าวถงึ 
บุคคลมคีวามต้องการในการท างานซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัทีเ่ป็น
ตวักระตุ้นสภาพแวดล้อมในการท างานที่ท าให้บุคคลเกิดความพอใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ปัจจยั 
ได้แก่ ความส าเรจ็ในการท างาน การไดร้บัการยอมรบันับถอื ลกัษณะของงานที่สรา้งสรรค์และท้า
ทาย ความก้าวหน้าในอาชพี และปัจจยัที่สอง ได้แก่ ปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัที่ป้องกนัไม่ให้คนไม่
พอใจในงานทีท่ าและรกัษาใหบุ้คคลท างานในองคก์รต่อไป ซึง่ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารขององคก์ร 
การปกครองบงัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร ค่าจา้งและผลตอบแทน สถานภาพ
ในการท างาน ความมัน่คงในงาน ต าแหน่งงาน   
2. ประสทิธภิาพการท างานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการ
ภาค 8 

ประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงาน
อยัการภาค 8 ทัง้ในภาพรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายดา้น
ผูว้จิยัสามารถเรยีงล าดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ด้านเวลา ด้านปรมิาณงาน ด้านคุณภาพงาน มคีวามสอดคล้องกับผลการวิจยัของ   
นลพรรณ บุญฤทธิ ์(2558 : 13) ซึง่ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรี ไดก้ล่าวถงึ ผลสรุปความหมายประสทิธภิาพไว้ว่า 
การปฏบิตังิานของแต่ละคนจะมผีลงานทีม่ปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ ต้องประกอบดว้ยการมคีวามสามารถ 
การมคีวามช านาญ และมสีิง่ที่จูงใจในการท างานให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย โดยมกีารประเมนิผลของ
ประสทิธภิาพไดจ้ากคุณภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลา และค่าใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน 

เมื่อพจิารณารายข้อของประสทิธภิาพในการท างานของขา้ราชการธุรการ ส านักงาน
อยัการสงูสุด สงักดัส านกังานอยัการภาค 8 พบว่า 

1.ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ขา้ราชการส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงาน
อยัการภาค 8 มปีระสทิธภิาพการท างานในระดบัมากทีสุ่ด สามารถปฏบิตังิานส าเรจ็ดว้ยความคุม้ค่า
และมคีวามประหยดัน าทรพัยากรที่ใช้แล้วมาพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏบิตัิงาน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ พลธสิทิธิ ์อุทุม (2559:36) กล่าวว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
หมายถงึ ความสามารถในการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององค ์
โดยทีอ่งคก์รนึกถงึความประหยดัในทรพัยากรทุกดา้น เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติทีส่งูสุด 

2.ด้านเวลา ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการภาค 8 มี
ประสทิธภิาพการท างานในระดบัมากที่สุด ขา้ราชการธุรการสามารถปฏบิัตงิานได้ตามงานที่ได้รบั



 
 

มอบหมายเสรจ็ทนัเวลาที่ก าหนด และเมื่องานมปัีญหาที่เกดิจากขัน้ตอนหรอืระเบยีบกฎเกณฑ์ก็
สามารถทีจ่ะแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ไดท้นัตามก าหนดเวลา ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตรี
ชฎา หน่อแก้ว (2563) กล่าวว่า ประสทิธภิาพการท างาน หมายถึง การกระท าของแต่ละคนที่มี
ความสามารถและความพรอ้ม มคีวามพยายามอย่างเตม็ใจในการท างานของตนใหม้รีะเบยีบ อยู่ใน
กฎเกณฑก์ารปฏบิตังิาน โดยมุง่ใหเ้สรจ็ทนัเวลา มคีวามรวดเรว็ และมคีวามถูกต้อง ไดคุ้ณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานประสบความส าเรจ็ไดต้รงเป้าหมายทีอ่งคก์ารตัง้เป้าหมายไว ้

3.ดา้นปรมิาณงาน ขา้ราชการส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 มี
ประสทิธภิาพการท างานในระดบัมากทีสุ่ด ขา้ราชการธุรการมกีารวางแผนในการบรหิารจดัการกบั
ปรมิาณงานเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายหรอืปฏบิตังิานไดเ้กนิกว่าเป้าหมายทีก่ าหนด 
และการปฏบิตัิงานข้าราชการธุรการได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารมคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณ
งานที่ได้รบัมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรณชรนิทร์ จติรสมคัร (2559 :15) ได้สรุป
องค์ประกอบของประสิทธิภาพด้านปรมิาณงาน (Quantity) ว่าผลงานที่เกิดจะต้องเป็นไปตามที่
องค์กรคาดหวงั โดยผลงานที่ปฏบิตัไิด้มปีรมิาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงาน หรอืตามที่
องคก์รไดต้ัง้เป้าหมายไว้ โดยองค์กรควรมกีารวางแผน การบรหิารเวลาเพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานตาม
เป้าหมาย  

4.ด้านคุณภาพงาน ข้าราชการธุรการส านักงานอยัการสูงสุด สงักดัส านักงานอยัการ
ภาค 8 มปีระสทิธภิาพการท างานในระดบัมากทีสุ่ด ขา้ราชการธุรการมคีวามสามารถในการท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและมคีวามสมบรูณ์ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน
นัน้ๆ โดยมคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานไดอ้ย่างมศีกัยภาพ และมกีารน า
ความรูแ้ละเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการท างานเพื่อให้เกดิคุณภาพสูงสุดในการท างานมากขึน้กว่าเดมิ 
ซึง่มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรณชรนิทร ์จติรสมคัร (2559:15) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ
ประสทิธภิาพดา้นคุณภาพของงาน (Quality) ในการปฏบิตังิานต้องมคีุณภาพสูง คอืผูใ้ชแ้ละผู้ผลติ
ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมคีวามพงึพอใจ ผลการปฏบิตังิานต้องได้มาตรฐาน มคีวามรวดเรว็ ผลงาน
ตอ้งมปีระสทิธภิาพก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในองคก์ร สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ หรอืผูม้ารบั
บรกิาร 
3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสงูสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 พบว่า ขา้ราชการธุรการทีม่ ี
ต าแหน่งในการท างานต่างกนั มปีระสทิธภิาพการท างานที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั 0.05 ส่วน
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พฤธสิทิธิ ์อุทุม (2559 : 107) วจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ระดบัต าแหน่งที่ต่างกนั



 
 

ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัเพราะความรบัผดิชอบงานในแต่ละระดบัต าแหน่งมี
ความแตกต่างกนั 

ปัจจยัแรงจงูใจ ไดแ้ก่  ดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  ดา้นการยอมรบันับถอื  ดา้น
ลกัษณะงาน  ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน  ดา้นความรบัผดิชอบ  ดา้นเงนิเดอืนของพนักงาน  
ดา้นความมัน่คงในหน้าทีก่ารท างาน  ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการ
สูงสุด สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 อย่างมนีัยส าคญั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยั ปทติตา จนัทวงศ ์
( 2559  :10 )  วิจ ัย เ รื่ อ ง  ปั จจัยที่ ส่ งผล ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ง านของลูกจ้า ง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ ซึง่ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัแรงจงูใจ ส่งผลในเชงิ
บวกต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และ .001 ปัจจยัดา้น
สุขอนามยั ประกอบด้วย นโยบายในการบรหิาร ความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น ความมัน่คงในงาน 
ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมทุกดา้นอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ข้อเสนอแนะการวิจยั 

 
1.หน่วยงานควรมีการจัดสถานที่ท างานให้เป็นสัดส่วน สะดวกและง่ายต่ อการ

ปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ ในส านักงานควรมเีครื่องมอืและอุปกรณ์ในส านักงานให้มจี านวนเพยีง
พอทีจ่ะน ามาใชใ้นการปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ และมกีารจดัสถานทีป่ฏบิตังิานใหม้คีวามปลอดภยั 
สภาพแวดลอ้มสะอาดเหมาะส าหรบัการปฏบิตังิาน 

2.หน่วยงานควรมีการอบรมในการน าเสนอความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏบิตังิานมาพฒันาใหบุ้คลากรมคีวามรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
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