แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของข้าราชการธุรการ
สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8
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รุ่งทิพย์ บุญภักดี

บทคัดย่อ
การวิจ ยั เรื่อ ง แรงจูง ใจที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการท างานของข้า ราชการธุ ร การ
สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะศึกษาระดับความคิดเห็น
ปั จ จัย แรงจูง ใจ และปั จ จัย ค้ า จุน รวมทัง้ ระดับ ประสิท ธิภ าพการท างานของข้า ราชการธุ ร การ
ตลอดจนศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ กลุ่มตัวอย่าง คือ
ข้าราชการธุรการสานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 จานวน 202 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์และคานวณด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ SPSS
For Windows Version 16.0 สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการเปรียบเทียบจาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคลใช้สถิติ t-test และ ANOVA (F-test) ตลอดจนใช้สถิติ Correlation ในการหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 8 ส่วนมากเป็ นผูห้ ญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ตาแหน่ งนักจัดการงานทัวไป
่ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 15,001–30,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 1 – 5 ปี
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการธุรการทีม่ ตี าแหน่ งในการทางานต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน อีกทัง้ แรงจูงใจ ได้แก่ ปั จจัยแรงจูงใจ และปั จจัยค้าจุน มี
ความสัมพันธ์ก ับประสิทธิภาพการทางานของข้า ราชการธุ รการ ส านักงานอัยการสูง สุ ด สังกั ด
สานักงานอัยการภาค 8 อย่างมีนยั สาคัญ 0.01
คาสาคัญ : สานักงานอัยการสูงสุด, สานักงานอัยการภาค 8, ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงาน
อัยการภาค 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 (Ftest) 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

บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
การวิจยั เล่มนี้ขอวิจยั เกี่ยวกับข้าราชการธุรการ ซึ่งสานักงานอัยการอัยการภาค 8 มี
สานักงานในสังกัดทัง้ หมด 42 หน่ วยงาน บุคลากรจานวน 406 คน มีตาแหน่ งข้าราชการธุรการ
ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทัวไป
่ นิตกิ ร เจ้า
พนักงานคดี การศึกษาแรงจูงใจที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ นสิง่ ที่ผู้นาองค์กรหรือระดับ
ผูบ้ ริหารควรให้ความสนใจและตระหนักว่า แรงจูงใจของบุคลากรส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถปรับเปลีย่ นได้ตลอดเวลา ดังนัน้ การทีไ่ ด้มโี อกาสสารวจประเด็นของปั ญหา
จะทาให้ว ิเ คราะห์ส ภาพองค์ก รได้ชดั เจนมากขึ้น และจะสามารถช่ ว ยกันแก้ ไ ขปั ญ หาได้ต รงจุด
สามารถนามาพัฒนาองค์กรในเรื่องต่างๆ ได้ และยังช่วยกระตุ้นให้ผนู้ าองค์กรหรือผู้บริหารบริหาร
ปรับปรุงให้องค์กรมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัด
สานักงานอัยการภาค 8
2.เพื่อศึกษาระดับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ สานักงาน
อัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8
3.เพื่อ ศึก ษาแรงจู ง ใจที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการท างานของข้า ราชการธุ ร การ
สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8
สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ
สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 ทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการทาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัด
สานักงานอัยการภาค 8 จานวน 406 คน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการคานวณโดยใช้สูตรของ
Yamane (1973) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้ท่ี 0.05 จึง

ทาไห้ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% และจากการคานวณทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่าจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ด้มจี านวน 202 คน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของแรงจูงใจ
จากการศึกษาความหมายของแรงจูงใจ พบว่า มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557:11) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่
ใดสิง่ หนึ่ง ทีเ่ กิดจากพืน้ ฐานการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ แต่จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อบุคคลนัน้ ได้รบั
การตอบสนองแล้ว
ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับ แรงผลักดัน ทัศนคติ การกระทาของแต่
ละบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านโดยการ
นาเอาปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุนมาเป็ นสิง่ เพื่อผลักดันให้การปฏิบตั งิ านบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสาเร็จมากทีส่ ุด
ความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ประเสริฐ อุ ไ ร (2559:8) ได้ก ล่ า วถึง ความสาคัญ ของการจูง ใจว่า การที่บุ ค ลากรจะ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความพึงพอใจ มีความสุข ในการดารงชีวติ ได้รบั
การยกย่องทัง้ จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งความสาเร็จของงานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
ด้านบุคคล ซึ่งบุคคลเป็ นผู้ทางานในตาแหน่ งต่างๆ ในองค์กร ดังนัน้ เมื่อผู้บริหารให้สงิ่ จูงใจ สิง่
กระตุน้ ซึง่ เป็ นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มความสามารถทัง้ ทางด้านทักษะ ความ
ชานาญ ความคิดสร้างสรรค์ องค์กรจะบรรลุส่เู ป้ าหมายทีว่ างไว้
ผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการ
ปฏิบตั ิงานของบุค ลากร ซึ่งมีค วามสาคัญ ทัง้ ในด้านองค์กร ด้านผู้บริหาร และด้านบุค ลากร ซึ่ง
บุคลากรเป็ นบุคลในองค์กรเมื่อผู้บริการมีแรงจูงใจ การกระตุ้น จะทาให้บุคลากรมีแรงผลักดันที่จะ
ปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล บุคลากรแสดงศักยภาพออกมาทัง้ ด้าน
ความสามารถ ด้านทักษะ ความชานาญ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ได้เต็มทีแ่ ละทาให้องค์กรบรรลุสู่
เป้ าหมายทีว่ างไว้

ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and Other.)
เป็ นทฤษฎีท่เี สนอเกี่ยวข้องของความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ปั จจัยหรือองค์ประกอบมี 2 ประการ คือ องค์ประกอบจูงใจและองค์ประกอบค้าจุน
1.องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) ปั จจัยเหล่านี้ประกอบด้วย
1.1 ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) หมายถึง ความสามารถปฏิบตั งิ านได้
ประสบความสาเร็จสมบูรณ์ มีผลงาน มีความชัดเจนของงาน ความสามารถแก้ไขปั ญญาต่างๆ
1.2 การซึง่ ได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยอมรับนับถือ การได้
รับ ค าชมเชย ชื่น ชม ยกย่ อ ง การแสดงความยิน ดี และการให้ก าลัง ใจ ทัง้ จากผู้บ ัง คับ บัญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงานและบุคคลอื่นๆ
1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นชิน้ เป็ นอัน งานที่ม ี
ความท้าทายความสามารถ และมีค วามคิดริเ ริม่ สร้างสรรค์ เป็ นงานที่มลี กั ษณะพิเ ศษที่ต้อ งใช้
ความสามารถเฉพาะตัวในการทางาน
1.4 ความก้าวหน้าในตาแหน่ง (Advancement) การได้รบั ตาแหน่ง เลื่อนขัน้ เลื่อนยศที่
สูงขึน้ การได้รบั การฝึ กอบรมดูงาน การได้รบั โอกาสในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้มคี วามรู้
เพิม่ เติม เพื่อเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
1.5 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทีบ่ ุคลากรได้รบั มอบหมายให้ดูแล
งานใหม่ๆ การจัดลาดับของขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ งานได้เอง และมีความรับผิดชอบต่องานและการ
ได้รบั ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
2.องค์ประกอบปั จจัยค้าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย
(Hygiene Factors) ประกอบด้วย
2.1 เงินเดือนของบุคลากร (Salary) หมายถึง สิง่ ตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
2.2 ความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารทางาน (Job Security) หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคลากรที่
มีต่อความมันคงของการปฏิ
่
บตั งิ าน ความมันคงในต
่
าแหน่ ง ความมันคงขององค์
่
กร ความยังยื
่ นใน
อาชีพ และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
2.3 ความสัมพันธ์ก ับผู้บงั คับบัญ ชาและเพื่อ นร่ว มงาน (Interpersonal Relation,
Subordinate, Peers) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อกันสามารถปฏิบตั งิ านร่วมกัน มีความ
เข้าใจซึง่ กันและกันอย่างดี การช่วยเหลือ การร่วมมือปฏิบตั งิ าน
2.4 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทีเ่ หมาะสมใน
การปฏิบตั งิ าน สภาพทางกายภาพ เช่น สถานทีท่ างาน

ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการ Maslow’ hierarchy of needs
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ นนักจิตวิทยามีแนวความคิดทางจิตวิทยา ว่า
ด้วยเรื่องของมนุ ษย์ทจ่ี ะถูกกระตุ้นให้สนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานในลาดับต้น ซึง่ องค์กรสามารถ
นามาปรับใช้ในทีท่ างาน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั บุคลากร
จากทฤษฎีแรงจูงใจ ตามลาดับขัน้ ของ Maslow กล่าวว่า..."มนุ ษย์มคี วามต้องการ
ความปรารถนาและได้รบั สิง่ ที่มคี วามหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่านี้จะเรียบลาดับขัน้ ของ
ความต้องการ ตัง้ แต่ขนั ้ แรกไปสู่ความต้องการขัน้ สูงขึน้ ไปตามลาดับ"...ซึง่ มีทงั ้ หมด 5 ขัน้ ดังนี้
1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการซึง่ ขัน้ พืน้ ฐาน
ของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์มคี วามอยูร่ อด เป็ นสิง่ ทีร่ า่ งกายมนุษย์จะได้รบั การตอบสนอง
2. ความต้องการในความปลอดภัยและความมันคง
่ (security or safety needs) เป็ น
ความต้องการที่จะเป็ นอิสระจากอันตรายทางกายภาพ เมื่อมนุ ษย์นัน้ สามารถที่จะตอบสนองต่ อ
ความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์กจ็ ะมีการทีจ่ ะเพิม่ ความต้องการในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ( affiliation or
aceptance needs) เป็ นความต้องการส่วนหนึ่งของสังคมซึง่ เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรือ การภาคภูมใิ จในตนเอง เป็ นความ
ต้องการซึ่งการได้รบั การยกย่อง นับถือและสถานะจากสังคม การได้รบั การชมเชยจากหัวหน้าและ
เพื่อนร่วมงาน
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวติ (self - actualization) เป็ นความต้องการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล ความต้องการทีจ่ ะได้รบั ความสาเร็จ
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
ความหมายประสิ ทธิ ภาพ
ชลดา อักษรศิรวิ ทิ ยา (2559 : 13) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง
การที่บุค คลที่มคี วามสามารถในการปฏิบตั ิงาน ทุ่ มเทการปฏิบ ัติงานด้ว ยความทุ่ม เท รวดเร็ว
ทันเวลา ถูกต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ถึงจะสรุปได้ว่าเป็ นบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง บุคคลที่มกี ารกระทาหรือที่ปฏิบตั ิงาน
ด้วยความทุ่มเท รวดเร็ว มีความถูกต้อง มีกฎระเบียบ ได้คุณภาพและมาตรฐาน นาทรัพยากรทีม่ อี ยู่
มาใช้อย่างประหยัดและมีความคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบตั งิ านประสบความสาเร็จตรงตามที่องค์กร
ตัง้ เป้ าหมายไว้
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการทางาน จากการศึกษาพบว่าในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรทีก่ ่อให้เกิดผลดีมปี ระสิทธิภาพ มีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน คือ

สมคิด บางโม (2555 : 19) ได้กล่าวว่าการควบคุมงานทีด่ ยี ่อมทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ซึง่ สิง่ ทีจ่ ะต้องควบคุมควรประกอบด้วย ปริมาณงาน คุณภาพของงาน เวลา ค่าใช้จา่ ย
จากแนวความคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้
ได้ผลดีมปี ระสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถ ความชานาญหรือทักษะในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึ่งสิง่ ที่ใช้วดั หรือประเมินผลงานที่มปี ระสิทธิภาพนัน้ ได้จากคุณภาพของงาน ปริมาณ
งาน เวลา และค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานให้บรรลุส่เู ป้ าหมายได้
ทฤษฎีประสิ ทธิ ภาพการทางาน Harrington Emerson
Harrington Emerson ได้แยกแยะหลักการพืน้ ฐานในปฏิบตั งิ านขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อเพิม่
ผลผลิต ของแรงงานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ ได้แ ก่ การบรรลุ เ ป้ า หมายอย่า งสมบู ร ณ์ สามัญ ส านั ก
คาแนะนาที่เหมาะสมและคาแนะนา ระเบียบวินัยและคาสัง่ การรักษาที่เป็ นธรรมและเป็ นธรรมของ
พนักงาน การดาเนินการบัญชีถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง เยีย่ งอย่าง หลักเกณฑ์และตารางเวลา
การปรับสภาพการทางาน การปั นส่วนการดาเนินงาน คาแนะนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาตรฐาน
รางวัลสาหรับการแสดง
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เกศณริน ทร์ งานเลิศ (2559) วิจ ัย เรื่อ ง แรงจูง ใจที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นพนักงาน
และลูกจ้าง จานวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านต่ ากว่า 5 ปี ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อ
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของพนั ก งาน และลู ก จ้ า ง อง ค์ ก ารคลัง สิน ค้ า ได้ แ ก่ ด้ า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความมันคงในการท
่
างาน
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด
สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 จานวนทัง้ สิ้น 406 คน ตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ ตาแหน่ งนัก
จัด การงานทัวไป
่ ต าแหน่ งนัก วิชาการพัส ดุ ต าแหน่ ง นัก วิช าการเงินและบัญ ชี ต าแหน่ ง นิติก ร
ตาแหน่ งเจ้าพนักงานคดี และอื่นๆ จานวน 202 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างง่าย (Sampling) ในการ
กาหนดตัวอย่าง ซึง่ ผูว้ จิ ยั คานวณโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973:125) โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบ None probability sampling (Quota Sample) โดยแบบสอบถามประกอบด้วย

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคล เป็ นคาถามปลายปิ ดชนิดเลือกคาตอบ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยองค์กร ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
งาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะปั ญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended from) เพื่อให้ขา้ ราชการธุรการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั ญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ทดสอบความเทีย่ งตรง ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ ามีการสร้างแบบสอบถามได้ครบถ้วนและสอดคล้องกับเนื้อหาทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา
แล้วนาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ พร้อมแบบประเมินนาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
เมื่อผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบตามแบบประเมินแล้ว ผู้วจิ ยั จึงนาผลทีผ่ ู้เชี่ยวชาญ
ตรวจไปวิเคราะห์รายข้อ และนามาคานวณค่าสัมประสิทธิ ์ของความสอดคล้อง (Indes of item
objective congruence : IOC) โดยมีค่าตัง้ แต่ 0.67 ขึน้ ไป
ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ มาปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทาการทดสอบ (Try-out) จานวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มคี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกับกลุ่ม
ตัว อย่ า ง โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป ทางสถิ ติ ใ นการหาความเชื่ อ มัน่ โดยหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ ์
Cronbach’s Alpha ซึง่ ความเชื่อมันเป็
่ นส่วนหนึ่งที่ยนื ยันความถูกต้องของการทดสอบโดยใช้เกณฑ์
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไป
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทดสอบความเชื่อมันแบบสอบถาม
่
เรื่อง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 โดยทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ซ้ากับกลุ่มเป้ าหมาย โดยแจกแบบสอบถาม Google forms จานวน 30 คน
และได้นาข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS ได้ค่าความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถามเท่ากับ .913 ซึง่ ประมวลผลได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมันผ่
่ านเกณฑ์ทจ่ี ะยอมรับ
ได้ มีความน่าเชื่อถือได้มาตรฐาน สามารถนาไปใช้ได้
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิ ติเชิ งพรรณนา
1.ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายความถี่และร้อยละ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด
สังกัดสานักงานอัยการภาค 8

2.ค่ าเฉลี่ย (Mean) และ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อ ธิบาย
ค่ า เฉลี่ย และค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานของข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากตอนที่ 2 ปั จจัย แรงจูง ใจ และตอนที่ 3
ประสิทธิภาพการทางาน
สถิ ติเชิ งอนุมาน
1.t-test ใช้ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและประสิทธิภาพ
การทางาน ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ 0.05
2.One way ANOVA : F-test ใช้ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
อายุ ตาแหน่ ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านกับประสิทธิภาพการ
ทางาน ถ้าพบความแตกต่างใช้ก ารเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธกี ารของ Scheffe ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
3.Pearson’s product moment correlation coefficient ใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทางาน โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 มีเกณฑ์การ
วัดระดับความสัมพันธ์ (Correlation) ใช้ทศิ ทางบวก และทิศทางลบ
ผลการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยแรงจูงใจที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการ
ธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 202 ชุด มาทาการวิเคราะห์ทางสถิตแิ ละประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ตาม
สมมติฐานการวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอนดังต่อไป
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการทางาน
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เรื่อ ง แรงจู ง ใจที่ม ีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางาน สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 ผลการวิเคราะห์
เป็ นแบบเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าสถิตริ อ้ ยละ (Percentage)
ข้อมูลได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ผู้ท่ตี อบแบบสอบถามเป็ นข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการ
สูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 ส่วนมากเป็ นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ตาแหน่ งนัก

จัดการงานทัวไป
่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และมี
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 1 – 5 ปี
2. แรงจูงใจในการทางานของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงาน
อัยการภาค 8 เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้าน ผู้ว ิจยั สามารถเรีย งล าดับแรงจูงใจในการท างานของ
ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ คือ
ความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด รองลงมาได้แก่ ความมันคงในหน้
่
าการ
ทางาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วม ความรับผิดชอบ เงินเดือนของพนักงาน ลักษณะงาน การ
ได้รบั การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้ าในต าแหน่ งงาน และสภาพแวดล้อ มในการทางาน
ตามลาดับ
3. ประสิท ธิภ าพการท างานของข้า ราชการธุ ร การ ส านัก งานอัย การสูง สุ ด สัง กัด
สานัก งานอัยการภาค 8 เมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้าน ผู้ว ิจยั สามารถเรียงล าดับประสิทธิภาพการ
ทางานของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด จากมากไปน้อย ได้ดงั นี้ คือ ด้านค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน อยู่ในระดับความสาคัญมากทีส่ ุด รองลงมาได้แก่ ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน ด้าน
คุณภาพงาน ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้วจิ ยั พบว่า ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด
สัง กัด ส านัก งานอัย การภาค 8 ที่ม ีต าแหน่ ง ในการท างานต่ า งกัน มีป ระสิท ธิภ าพการท างานที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาใน
การทางานไม่แตกต่างกัน อีกทัง้ ปั จจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
เงินเดือนของพนักงาน ด้านความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารทางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการ
ธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 อย่างมีนยั สาคัญ 0.01
การอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ
สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลของการวิจยั ได้ดงั นี้
1.แรงจูงใจของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8
แรงจูงใจของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8
แบ่งปั จจัยแรงจูงใจได้ 2 ประเภท คือ ปั จจัยแรงจูงใจ และ ปั จจัยค้า จุน ซึง่ ในภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับความเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านผู้วจิ ยั สามารถเรียงลาดับปั จจัย
แรงจูงใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ด้านความมันคงในหน้
่
าที่การ
ทางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนของพนักงาน ด้าน

ลัก ษณะงาน ด้ า นการได้ ร ับ การยอมรับ นั บ ถื อ ด้ า นความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง งาน ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นลพรรณ บุญฤทธิ ์ (2558 : บทคัดย่อ)
ซึ่งได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุร ี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ าน มีความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก ซึง่ ได้กล่าวถึงทฤษฎี 2 ปั จจัยของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) ซึง่ ได้กล่าวถึง
บุคคลมีความต้องการในการทางานซึง่ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยทีเ่ ป็ น
ตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมในการทางานที่ทาให้บุคคลเกิดความพอใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ปั จจัย
ได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้า
ทาย ความก้าวหน้าในอาชีพ และปั จจัยที่สอง ได้แก่ ปั จจัยค้าจุน เป็ นปั จจัยที่ป้องกันไม่ให้คนไม่
พอใจในงานทีท่ าและรักษาให้บุคคลทางานในองค์กรต่อไป ซึง่ ได้แก่ นโยบายการบริหารขององค์กร
การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ค่าจ้างและผลตอบแทน สถานภาพ
ในการทางาน ความมันคงในงาน
่
ตาแหน่งงาน
2. ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 8
ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงาน
อัยการภาค 8 ทัง้ ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับความเห็นด้วยมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายด้าน
ผูว้ จิ ยั สามารถเรียงลาดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน มีค วามสอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของ
นลพรรณ บุญฤทธิ ์ (2558 : 13) ซึง่ ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี ได้กล่าวถึง ผลสรุปความหมายประสิทธิภาพไว้ว่า
การปฏิบตั งิ านของแต่ละคนจะมีผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้นนั ้ ต้องประกอบด้วยการมีความสามารถ
การมีความชานาญ และมีสงิ่ ที่จูงใจในการทางานให้บรรลุไปสู่เป้ าหมาย โดยมีการประเมินผลของ
ประสิทธิภาพได้จากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน
เมื่อพิจารณารายข้อของประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการธุรการ สานักงาน
อัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 พบว่า
1.ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ข้าราชการสานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงาน
อัยการภาค 8 มีประสิทธิภาพการทางานในระดับมากทีส่ ุด สามารถปฏิบตั งิ านสาเร็จด้วยความคุม้ ค่า
และมีความประหยัดนาทรัพยากรที่ใช้แล้วมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ พลธิสทิ ธิ ์ อุทุม (2559:36) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
หมายถึง ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์
โดยทีอ่ งค์กรนึกถึงความประหยัดในทรัพยากรทุกด้าน เพื่อให้ได้ผลผลิตทีส่ งู สุด
2.ด้า นเวลา ข้า ราชการส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด สัง กัด ส านั ก งานอัย การภาค 8 มี
ประสิทธิภาพการทางานในระดับมากที่สุด ข้าราชการธุรการสามารถปฏิบ ัตงิ านได้ตามงานที่ได้รบั

มอบหมายเสร็จทันเวลาที่กาหนด และเมื่องานมีปัญหาที่เกิดจากขัน้ ตอนหรือระเบียบกฎเกณฑ์ก็
สามารถทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตรี
ชฎา หน่ อแก้ว (2563) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง การกระทาของแต่ล ะคนที่ม ี
ความสามารถและความพร้อม มีความพยายามอย่างเต็มใจในการทางานของตนให้มรี ะเบียบ อยู่ใน
กฎเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ ให้เสร็จทันเวลา มีความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านประสบความสาเร็จได้ตรงเป้ าหมายทีอ่ งค์การตัง้ เป้ าหมายไว้
3.ด้านปริมาณงาน ข้าราชการสานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 มี
ประสิทธิภาพการทางานในระดับมากทีส่ ุด ข้าราชการธุรการมีการวางแผนในการบริหารจัดการกับ
ปริมาณงานเพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมายหรือปฏิบตั งิ านได้เกินกว่าเป้ าหมายทีก่ าหนด
และการปฏิบตั ิงานข้าราชการธุรการได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ได้รบั มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณชรินทร์ จิตรสมัคร (2559:15) ได้สรุป
องค์ประกอบของประสิทธิภาพด้านปริมาณงาน (Quantity) ว่าผลงานที่เ กิดจะต้อ งเป็ นไปตามที่
องค์กรคาดหวัง โดยผลงานที่ปฏิบตั ไิ ด้มปี ริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงาน หรือตามที่
องค์กรได้ตงั ้ เป้ าหมายไว้ โดยองค์กรควรมีการวางแผน การบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตาม
เป้ าหมาย
4.ด้านคุณภาพงาน ข้าราชการธุรการสานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 8 มีประสิทธิภาพการทางานในระดับมากทีส่ ุด ข้าราชการธุรการมีความสามารถในการทางาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
นัน้ ๆ โดยมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานได้อย่างมีศกั ยภาพ และมีการนา
ความรูแ้ ละเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการทางานมากขึน้ กว่าเดิม
ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณชรินทร์ จิตรสมัคร (2559:15) ได้สรุปองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพของงาน (Quality) ในการปฏิบตั งิ านต้องมีคุณภาพสูง คือผูใ้ ช้และผู้ผลิต
ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการปฏิบตั งิ านต้องได้มาตรฐาน มีความรวดเร็ว ผลงาน
ต้องมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า หรือผูม้ ารับ
บริการ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐ าน แรงจู ง ใจที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการท างานของ
ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 พบว่า ข้าราชการธุรการทีม่ ี
ตาแหน่ งในการทางานต่างกัน มีประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ 0.05 ส่วน
เพศ อายุ ระดับการศึก ษา รายได้ต่ อ เดือ น และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่แ ตกต่ างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พฤธิสทิ ธิ ์ อุทุม (2559 : 107) วิจยั เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ระดับตาแหน่ งที่ต่างกัน

ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกันเพราะความรับผิดชอบงานในแต่ละระดับตาแหน่ งมี
ความแตกต่างกัน
ปั จจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนของพนักงาน
ด้านความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารทางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการ
สูงสุด สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 อย่างมีนัยสาคัญ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับวิจยั ปทิตตา จันทวงศ์
(2559 :10) วิ จ ั ย เรื่ อ ง ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผล ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ติ ง านขอ งลู ก จ้ า ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยแรงจูงใจ ส่งผลในเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และ .001 ปั จจัยด้าน
สุขอนามัย ประกอบด้วย นโยบายในการบริหาร ความสัมพันธ์กบั บุค คลอื่น ความมันคงในงาน
่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านโดยรวมทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ข้อเสนอแนะการวิ จยั
1.หน่ ว ยงานควรมีก ารจัด สถานที่ท างานให้ เ ป็ นสัด ส่ ว น สะดวกและง่ า ยต่ อการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าที่ ในสานักงานควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในสานักงานให้มจี านวนเพียง
พอทีจ่ ะนามาใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ และมีการจัดสถานทีป่ ฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัย
สภาพแวดล้อมสะอาดเหมาะสาหรับการปฏิบตั งิ าน
2.หน่ ว ยงานควรมีก ารอบรมในการน าเสนอความรู้ แ ละเทคนิ ค ใหม่ๆ ที่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั งิ านมาพัฒนาให้บุคลากรมีความรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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