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บทคดัย่อ 

 
 รายงานการคน้ควา้อสิระนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 และเพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ    
ในการปฏบิตัิงานของข้าราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ  
ข้าราชการธุรการ สังกดัส านักงานอยัการภาค 9 จ านวน 163 ตวัอย่าง ใช้วธิกีารสุมตวัอย่างตามสะดวก 
และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ 
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย T-Test และการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05    
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุมอีายุระหว่าง 
40-50 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 -25,000 บาท  
และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการธุรการ สงักดัส านักงานอัยการภาค 9 พบว่า ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการภาค 9   
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 ผลการวจิยัปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ข้าราชการธุรการ สงักดัส านักงาน
อยัการภาค 9 พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้
และระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั  
 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน, ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9  
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ABSTRACT 
 

 This independent research report aims to examine factors affecting job satisfaction. 
administrative officer under the Public Prosecutor's Office Region 9 to study the satisfaction in the 
performance of administrative officials under the Prosecutor's Office Region 9 and to study 
demographic factors affecting satisfaction in the performance of administrative officials Under  
the District Attorney's Office 9 Classified by sex, age, status, education level, income and length  
of work The sample group used in this study were administrative officer Under the Public Prosecutor's 
Office Region 9, 163 samples were used as a convenient sampling method. And using questionnaires  
as a tool to collect data The statistics used in the data analysis were mean, percentage, standard 
deviation. T-Test Difference Comparison and Analysis One-way ANOVA at 0.05 level of statistical 
significance. 
 The results of general data analysis revealed that Most of the respondents were female.  
Age between 40-50 years old, marital status, bachelor's degree have monthly income between 
15,000-25,000 baht and the duration of work is less than 5 years. of administrative officials  
Under the Prosecutor's Office Region 9 found that administrative officials District Attorney's Office 9 
The overall performance satisfaction was at the highest level of satisfaction. 
 Research results of factors affecting job satisfaction administrative officer It was found that 
the demographic factors consisted of sex, age, status, educational level, income, and length of time 
in working with different job satisfaction. 
  

 
Keywords : job satisfaction, administrative officer Under the District Attorney's Office 9 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจยัทีเ่ป็นองคป์ระกอบในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ( 5 M Model) คอื คน (Man) 
เครื่องจกัร (Machine) วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบต่าง ๆ (Meterial) วิธีการหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน 
(Method) และการบรหิารจดัการภายในองค์กร (Management) แต่ปัจจยัที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สุด   
คอื คน เพราะคนถอืเป็นทรพัยากรทีม่บีทบาททีส่ าคญัและมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็ขององคก์ร  
 ดงันัน้ การบรหิารทรพัยากรบุคคลจงึมคีวามส าคญัมากในการด าเนินการต่าง ๆ ขององคก์ารไม่ว่า
จะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน เนื่องจากคนเป็นทรพัยากรและเป็นทุนทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ารและน าพา
องค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงมีส่วนเสริมสร้างหลักประกันให้องค์การมีโอกาสประสบ
ความส าเรจ็ในอนาคต บทบาทของการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลในปัจจุบนัท่ามกลางกระแสของความ
เปลีย่นแปลงจงึมุ่งเน้นแนวทางเชงิรุกมากขึน้ กล่าวคอื ขยายจากงานเชงิสนับสนุนไปสู่งานเชงิยุทธศาสตร์ 
ทีต่อ้งตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารหรอืธุรกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาไดม้ากขึน้ ตลอดจนตอ้ง
สามารถปรบัตวัและรบัมอืความทา้ทายใหม ่ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (เดชา เดชะวฒันไพศาล, 2563) 
 การบรหิารทรพัยากรบุคคลมปีระวตัคิวามเป็นมาและการพฒันาการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง 
ในยุคแรก ๆ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัค่าแรงและสวสัดกิาร ในยุคต่อมามคีวามเป็นวทิยาศาสตรม์ากขึน้ ซึง่ได้มี
การศึกษาวิธีการท างานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตมากที่สุดด้วยค่าตอบแทนจูงใจและสอดคล้องกับผลผลติ  
ที่มากขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาและท าความเข้าใจ
พฤตกิรรมและทศันคตขิองบุคลากรที่ปฏบิตังิานในองคก์ารมคีวามส าคญัมากขึน้ เพราะคนมคีวามต้องการ 
ทัง้ทางดา้ยกายภาพ จติใจ และอารมณ์ทีแ่ตกต่าง อทิธพิลของกลุ่มและความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในกลุ่ม
มสี่วนส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพการท างาน จนกระทัง่มาถงึในยุคปัจจุบนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเรว็ ปัจจยัต่าง ๆ มคีวามหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้ การเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างทัว่ถงึและรวดเรว็ ดงันัน้ แนวทางการบรหิารทรพัยากรบุคคลจงึต้องปรบัเปลีย่นให้สอดคลอ้ง
และสามารถรบัมอืกบัสภาวการณ์ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ เพื่อที่องค์การจะสามารถบรหิารทรพัยากรเหล่านัน้ให้
เติบโตไปพร้อมกับองค์การ สร้างผลประกอบการที่คาดหวงัได้ ในขณะเดยีวกนัก็ต้องดูแลบุคลากรให้มี
คุณภาพชวีติการท างานทีเ่หมาะสม ธ ารงรกัษาใหบุ้คลากรทีม่คีวามสามารถอยูท่ างานกบัองคก์ารไดน้าน  
ให้มีแรงจูงใจและหลักประกันที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรเพื่อให้สามารถท างานได้อย่าง  
มคีวามสุขและมปีระสทิธภิาพ (เดชา เดชะวฒันไพศาล, 2563) 
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 ในฐานะทีผู่ว้จิยัเป็นบุคลากรในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9 เลง็เหน็ความส าคญัของความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน จงึท าการศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ 
สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 เพื่อใหผู้บ้รหิารสามารถน าผลการวจิยัไปปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารงานให้
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อใหข้้าราชการธุรการเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน และสามารถใช้
ผลการวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมเสรมิสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ข้าราชการธุรการ สงักดั
ส านกังานอยัการภาค 9 ต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 
 
สมมติุฐานของการวิจยั 
 1. ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 ทีม่ปัีจจยัด้านประชากรศาสตรท์ีต่่างกนัมรีะดบั
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีต่่างกนั 
 1.1 เพศทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต่างกนั 
 1.2 อายทุีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต่างกนั 
 1.3 สถานภาพทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต่างกนั 
 1.4 ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต่างกนั 
 1.5 รายไดท้ีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต่างกนั 
 1.6 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ สงักดั ส านักงาน
อยัการภาค 9 ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงันี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
    ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 จ านวน 250  คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
    การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้การค านวณของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 หน้า 887)  

ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้จ านวน 154 ตวัอยา่ง 
 



5 
 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  มนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวต่้างกนั ดงันี้ 
 ธนชยั ยมจนิดา และเสน่ห์ จุย้โต (2544, หน้า 27) ได้กล่าวถงึ ความพงึพอใจในงาน ซึ่งหมายถึง 
ความรูส้กึของบุคคลในดา้นบวกหรอืดา้นลบทีม่ต่ีอการท างาน 

บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์ (2537, หน้า 158) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง 
ความรู้สึกกับสิ่งหนึ่งสิง่ใดในแง่บวกของบุคคลที่มต่ีอการปฏิบตัิงานซึ่งท าให้บุคคลมคีวามกระตือรอืร้น  
มุง่มัน่ตัง้ใจ และมขีวญัก าลงัใจในการท างาน  

ธงชยั สนัตวิงษ์ (2539, หน้า 379) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความพงึพอใจในการท างาน หมายถงึ การที่
บุคคลมองเห็นโอกาสที่จะสามารถตอบสนองแรงจูงใจที่ของตนเอง หากฝ่ายบริหารจดัให้คนท างาน  
ไดม้โีอกาสตอบสนองแรงจงูใจของตนแลว้ ความพงึพอใจของคนท างานจะสงูและผลงานกจ็ะดตีามไปดว้ย 

โยเดอ (Yoder 1958, หน้า 6) ไดใ้หค้ านิยามความพงึพอใจในการปฏบิตังิานว่า เป็นความพงึพอใจ
และความเตม็ใจทีบุ่คคลจะท างานนัน้ใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์าร บุคคลจะมคีวามรูส้กึพอใจในงานที่
ท าเมือ่งานทีป่ฏบิตันิัน้ใหผ้ลตอบแทนทางดา้นวตัถุดา้นจติใจ และตอบสนองความตอ้งของเขาได้ 
   ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 156) กล่าวถงึ ความพงึพอใจการปฏบิตังิานไว้ว่าฝ่ายจดัการ
และฝ่ายบรหิารแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจยัส่วนบุคคล แต่ก็สามารถจดัหา สรรหา รวมทัง้บรรจุ
บุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ท า ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วน 
ในการท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดว้ย จากการศกึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
สามารถสรปุไดว้่า  
 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ภาวะของอารมณ์ ความรูส้กึของบุคคลในแง่บวกซึ่งเกดิ
จากปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในการปฏบิตังิาน ท าใหบุ้คคลเกดิความพอใจ มคีวามสุขในการท างานและเตม็ใจทีจ่ะ
ท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ปัจจยัและองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มนีกัวชิาการไดแ้สดงเจตคตไิว ้ดงันี้ 

โชคด ีรกัทอง (2523, หน้า 19) ไดก้ล่าวถงึปัจจยัทีท่ าใหบุ้คลากรมคีวามพงึพอใจในการท างาน ดงันี้ 
1. ความมัน่คงปลอดภยั 2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 3. สถานที่ปฏบิตังิานและการจดัการ 4. ค่าจ้าง  
5. ลักษณะของงาน 6. การควบคุมดูแลหรือบังคับบัญชา 7. ลักษณะทางสังคม 8. การติดต่อสื่อสาร             
9. สภาพการท างาน 10. ผลประโยชน์ตอบแทน  

ยงยุทธ เกษสาคร (2544, หน้า 161) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรมี
องค์ประกอบ ดงัต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนและค่าจา้งหรอืรายได้ 2. ลกัษณะงานที่ท า 3. การเลื่อนต าแหน่ง  
4. การบงัคบับญัชา 5. ทมีงาน 6. สภาพบรรยากาศในการท างาน  
 สมพงษ์ เกษมสิน (2526, หน้า 320-321) ได้กล่าวถึงปัจจยัที่ท าให้บุคลากรเกิดความพงึพอใจ  
ในการท างานเป็น 2 ปัจจยั คอื1. ปัจจยัทีเ่ป็นเงนิ  2. ปัจจยัทีไ่มใ่ช่เงนิ 
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 French (1982, หน้า 88-91) ได้ให้ความเห็นว่า การที่คนท างานหรือลูกจ้างในหน่วยงานหรอื
องคก์ารใดจะบงัเกดิความพงึพอใจในงานของเขาหรอืไม่นัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเขาเองว่างานทีเ่ขา
ท านัน้ โดยส่วนรวมแลว้ไดส้นองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ เพยีงใด  
ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์มาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างถงึใน กติตศิกัดิ ์ปานสงัข์ 
2552, หน้า 14) จ าแนกความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดบัขัน้ ดงันี้  ขัน้ที่ 1 ความต้องการทาง
สรรีวทิยา ขัน้ที ่2 ความต้องการความปลอดภยั ขัน้ที ่3 ความต้องการทางสงัคม ขัน้ที ่4 ความต้องการการ
เคารพยกยอ่ง ขัน้ที ่5 ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็ในชวีติ  

ทฤษฎกีารจงูใจของเฟรเดอรคิ เฮอรซ์เบอรก์ ทฤษฎนีี้ไดอ้ธบิายและใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส าคญั 
2 ประการทีส่มัพนัธก์บัความชอบหรอืไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ปัจจยัดงักล่าวคอื ปัจจยัดา้นตวักระตุ้น 
และปัจจยัดา้นการบ ารงุรกัษา  

ทฤษฎีของ Barnard (1972, หน้า 142-149) กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่หน่วยงานหรอืผู้บรหิารใช้เป็น
เครื่องมอืในการกระตุ้นใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานม ี8 ประการ คอื 1. สิง่จงูใจทีเ่ป็นวตัถุ 
2. สิง่จูงใจที่ไม่ใช่วตัถุ 3. สภาพทางกายที่ปรารถนา 4. ผลประโยชน์ทางอุดมคต ิ5. ความดงึดูดใจในทาง
สงัคม 6. การปรบัสภาพการท างานใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารและมุมมองของบุคคล 7. โอกาสในการมสี่วนร่วม
ในการท างาน  8. สภาพของการอยูร่ว่มกนั   

จากแนวความคดิทัง้ 3 ทฤษฎสีรุปได้ว่า ผู้ปฏบิตังิานจะเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมาก
น้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัสิง่จงูใจ ดงันัน้ สิง่จงูใจจงึเป็นพืน้ฐานในการก าหนดองคป์ระกอบของความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน หากบุคลากรเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานแล้ว ก็จะส่งผลให้การปฏบิตังิานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ 

 
 กรอบแนวความคดิการวจิยั   
 
 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

1. ปัจจยัดา้นเพศ 

2. ปัจจยัดา้นอายุ 
3. ปัจจยัดา้นสถานภาพ 

4. ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา 
5. ปัจจยัดา้นรายได ้
6. ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
 

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ 
ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 

1. ดา้นลกัษณะของงาน 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ ปฏบิตังิาน 

3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา 

4. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
5. ดา้นความก้าวหน้าในการท างาน 
6. ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้  คือ ข้าราชการธุรการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 9  
จ านวน 250 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 
 2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถหาจากสูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจ านวน
ประชากรของ Taro Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 163 ตวัอยา่ง 
 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในงานวจิยัในครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้  

ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลปัจจยัด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมจี านวน 6 ขอ้ ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัดา้นสถานภาพ ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา ปัจจยัดา้นรายได ้และปัจจยั
ด้านระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน โดยเป็นแบบสอบถามที่ก าหนดให้เลือกค าตอบ ใช้ระดบัการวดัข้อมูล
ประเภทนามบญัญตั ิ(Norminal Scale) และการเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้านต่าง ๆ ของข้าราชการธุรการ 
สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 ใช้การวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นแบบมาตราส่วนการให้คะแนน 
(Rating Scale) ซึง่แบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิกริต์ (Likert) 
 การสุ่มตวัอยา่ง  ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 
การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอในรปูแบบของตารางแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิอนุมาน เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างและทดสอบสมมุติฐาน  
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิดงันี้ 
 2.1 การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏบิตัิราชการของข้าราชการธุรการ สงักดัส านักงาน
อยัการภาค 9 โดยใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.2 การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยโดยใช้สถิติทดสอบคือ Independent-Sample T-Test  
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบจะก าหนดระดบันัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 ในทุกสมมตุฐิาน 
 
 



8 
 

 
 

ผลการวิจยั 
 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง  
40-50 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 -25,000 บาท  
และมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยกว่า 5 ปี  

2. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอัยการ
ภาค 9 พบว่า ข้าราชการธุรการ ส านักงานอยัการภาค 9 มรีะดบัความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานอยู่ใน 
ระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก
ที่สุดทุกด้าน เรยีงล าดบัได้ดงันี้ ด้านความมัน่คงในการท างาน มคี่าเฉลี่ย 4.61 ถดัมาคอื ด้านลกัษณะงาน 
มคี่าเฉลี่ย 4.54 ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา มคี่าเฉลี่ย 4.51 ด้านเงนิเดอืนและ
สวสัดิการ มคี่าเฉลี่ย 4.51 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน มคี่าเฉลี่ย 4.46 และด้านสภาพแวดล้อม  
ในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ 4.37 ตามล าดบั 

3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมรีะดบัความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานทีต่่างกนั พบว่า   

เพศ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานที่ต่างกัน ปฏิเสธสมมุติฐาน กล่าวคือ เพศที่
ต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั 

อายุ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานที่ต่างกนั ปฏิเสธสมมุติฐาน กล่าวคือ อายุที่
ต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั 

สถานภาพ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานที่ต่างกัน ปฏิเสธสมมุติฐาน กล่าวคอื 
สถานภาพทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั 

ระดบัการศึกษา ไมส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีต่่างกนั ปฏิเสธสมมติุฐาน กล่าวคอื 
ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั 

รายได้ ไม่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีต่่างกนั ปฏิเสธสมมุติฐาน กล่าวคอื รายไดท้ี่
ต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติุฐาน กล่าวคอื ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั 
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อภิปรายผล 
 

 การอภปิรายผลการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ 
สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 ผลการวจิยัพบว่า 
 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการธุรการ สงักัดส านักงานอัยการภาค 9 โดยรวม  
และรายดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ที่ไม่ต่างกนั ทัง้นี้ เพราะส านักงานอยัการสูงสุดเลง็เห็นถงึความส าคญัในด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล  
ซึ่งมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนและพฒันาองค์กร จงึได้ด าเนินการบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคลของส านักงานอัยการสูงสุดด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(Quailty of Work Life) ที่ดีต่องานและส่งผลดีต่อทัง้ตัวบุคคลและองค์กร ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทน 
ที่เพียงพอและยุติธรรมโดยมีเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหข้า้ราชการธุรการสามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ปราศจากอคติ
หรือสิ่งจูงใจจากปัจจัยภายนอก มีสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
มคีวามมัน่คงและความก้าวหน้าในการท างาน มโีอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลโดยการจดัสรร
ทุนการศกึษาเพื่อพฒันาขดีสมรรถนะความรูค้วามสามารถดา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการและสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด มกีารบูรณาการทางสังคม  
หรอืการท างานร่วมกนั ประชาธปิไตยในองคก์ร ความสมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวั ลกัษณะงานทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม นอกจากนี้ส านักงานอัยการสูงสุดยงัจดัให้มีบ้านพกัส าหรบับุคลากร การกู้ยืมไม่มี
ดอกเบี้ยและการสร้างความก้าวหน้าในสายงานไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติที่ดี 
และสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร ท าใหข้า้ราชการธุรการมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  

1.1 ดา้นลกัษณะงาน  พบว่าความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงาน
อัยการภาค 9 ด้านลกัษณะงานโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากส านักงานอัยการสูงสุด
สามารถจดัสรรอัตราก าลงัได้สอดคล้องกับลกัษณะงาน ความส าคญัของงานและความรู้ความสามารถ  
ท าใหข้า้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน พบว่าความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของข้าราชการ
ธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นสดัส่วน เอื้ออ านวยต่อการท างาน สถานทีท่ างานมคีวามสะอาด
ปลอดภยั มอุีณหภูมทิี่เหมาะสม มวีสัดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพ  
ที่ใช้งานได้ ท าให้ข้าราชการธุรการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 9 มีความพึงพอ ใจในการปฏิบัติงาน 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
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1.3 ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา
โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากที่สุด เนื่ องจากบุคลากรส านักงานอยัการสูงสุดปฏบิตังิานด้วยความเป็น 
พี่เป็นน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ให้เกียรติและเคราพซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชา  
มคีวามยุตธิรรม ใหก้ารสนับสนุนในการท างาน และใหค้วามเป็นธรรมต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาโดยเท่าเทยีมกนั 
ท าใหข้า้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

1.4 ด้านความมัน่คงในการท างาน พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของข้าราชการธุรการ 
สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 ดา้นความมัน่คงในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด เนื่องจาก
ส านักงานอยัการสูงสุดเป็นหน่วยงานทีม่คีวามมัน่คง นโยบายการบรหิารงานของผูบ้รหิารมคีวามเหมาะสม 
และมกีารตรวจสอบ ควบคุมการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม ท าใหข้า้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการ
ภาค 9 มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

1.5 ดา้นความก้าวหน้าในการท างาน พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ 
สงักัดส านักงานอัยการภาค 9 ด้านความก้าวหน้าในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมากที่สุด 
เนื่องจากหน่วยงานมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน มโีอกาสก้าวหน้าในการท างาน หน่วยงานมหีลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏบิตัิงานที่
ชดัเจนและเหมาะสม การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามความสามารถและผลงาน และโอกาสไดร้บัการฝึกอบรม 
หรอืสมัมนาเพื่อเพิม่ความรูแ้ละประสบการณ์อยู่เสมอ ท าใหข้า้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

 1.6 ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร พบว่า พบว่าความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ 
สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารโดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด เนื่องจาก
เงนิค่าตอบแทนพเิศษที่่ ได้รบัมคีวามเหมาะสม เงนิเดือนที่ได้รบัมคีวามเหมาะสมกบัวุฒกิารศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน สวสัดกิารทีเ่ป็นตวัเงนิทีไ่ดร้บัจากองคก์ร เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ค่าการศกึษาบุตร 
ค่าเช่าบ้าน การกู้ยืมเงินความจ าเป็นมีความเหมาะสม เงินเดือนที่ได้รบัมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและหน้าที่ที่รบัผดิชอบ สวสัดกิารที่ไม่เป็นตวัเงนิที่ได้รบัจากองค์กร เช่น จ านวนวนัลาป่วย  
ลาพกัผ่อน ลากจิ มคีวามเหมาะสม การปรบัอตัราเงนิเดอืนมคีวามเหมาะสม และเงนิเดอืนที่ได้รบัมคีวาม
เหมาะสมกบัปรมิาณงาน ท าให้ข้าราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 มคีวามพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
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