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บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 และเพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับ การศึก ษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบ ัติง าน กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ คือ
ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 จานวน 163 ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุมตัวอย่างตามสะดวก
และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่
ค่ า ร้อ ยละ ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งด้ ว ย T-Test และการวิเ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปพบว่
่
า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง อายุมอี ายุระหว่าง
40-50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษาปริญญาตรี มีรายได้ต่ อ เดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท
และมีร ะยะเวลาในการปฏิบ ัติง านน้ อ ยกว่ า 5 ปี ผลการวิเ คราะห์ ค วามพึง พอใจในการปฏิบ ัติ ง าน
ของข้าราชการธุ รการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 พบว่า ข้าราชการธุ รการ สานักงานอัยการภาค 9
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด
ผลการวิจยั ปั จจัยที่ส่ง ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงาน
อัยการภาค 9 พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน, ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจัยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน ( 5 M Model) คือ คน (Man)
เครื่อ งจัก ร (Machine) วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวัต ถุ ดิบ ต่ า ง ๆ (Meterial) วิธ ีก ารหรือ ขัน้ ตอนการด าเนิ น งาน
(Method) และการบริหารจัดการภายในองค์กร (Management) แต่ปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่สุด
คือ คน เพราะคนถือเป็ นทรัพยากรทีม่ บี ทบาททีส่ าคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อความสาเร็จขององค์กร
ดังนัน้ การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสาคัญมากในการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์การไม่ว่า
จะเป็ นภาครัฐหรือเอกชน เนื่องจากคนเป็ นทรัพยากรและเป็ นทุนทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนองค์ก ารและนาพา
องค์ก ารไปสู่ เ ป้ า หมายที่ก าหนดไว้ รวมถึง มีส่ ว นเสริม สร้า งหลัก ประกัน ให้อ งค์ก ารมีโ อกาสประสบ
ความสาเร็จในอนาคต บทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปั จจุบนั ท่ามกลางกระแสของความ
เปลีย่ นแปลงจึงมุ่งเน้นแนวทางเชิงรุกมากขึน้ กล่าวคือ ขยายจากงานเชิงสนับสนุ นไปสู่ งานเชิงยุทธศาสตร์
ทีต่ อ้ งตอบสนองความต้องการขององค์การหรือธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาได้มากขึน้ ตลอดจนต้อง
สามารถปรับตัวและรับมือความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2563)
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประวัตคิ วามเป็ นมาและการพัฒนาการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
ในยุคแรก ๆ มีความเกี่ยวข้องกับค่าแรงและสวัสดิการ ในยุคต่อมามีความเป็ นวิทยาศาสตร์มากขึน้ ซึง่ ได้ม ี
การศึก ษาวิธ ีก ารทางานที่จะก่ อ ให้เกิดผลผลิตมากที่สุ ดด้วยค่ าตอบแทนจูงใจและสอดคล้อ งกับผลผลิต
ที่ม ากขึ้น เมื่อ สภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิจ และสั ง คมเปลี่ย นแปลงไป การศึก ษาและท าความเข้า ใจ
พฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในองค์ก ารมีความสาคัญมากขึน้ เพราะคนมีความต้องการ
ทัง้ ทางด้ายกายภาพ จิตใจ และอารมณ์ทแ่ี ตกต่าง อิทธิพลของกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
มีส่วนสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน จนกระทังมาถึ
่ งในยุคปั จจุบนั ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ปั จจัยต่าง ๆ มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึน้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เป็ นไปอย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว ดังนัน้ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องปรับเปลีย่ นให้สอดคล้อง
และสามารถรับมือกับสภาวการณ์ดงั กล่าวได้ ทัง้ นี้ เพื่อที่องค์การจะสามารถบริหารทรัพยากรเหล่านัน้ ให้
เติบโตไปพร้อมกับองค์ก าร สร้างผลประกอบการที่ค าดหวังได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลบุคลากรให้ม ี
คุณภาพชีวติ การทางานทีเ่ หมาะสม ธารงรักษาให้บุคลากรทีม่ คี วามสามารถอยูท่ างานกับองค์การได้นาน
ให้ม ีแ รงจูง ใจและหลัก ประกัน ที่ต อบสนองความต้อ งการของบุ ค ลากรเพื่อ ให้ส ามารถท างานได้อ ย่ า ง
มีความสุขและมีประสิทธิภาพ (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2563)
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ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นบุคลากรในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 เล็งเห็นความสาคัญของความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน จึงทาการศึกษาถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ
สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถนาผลการวิจยั ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ข้าราชการธุรการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน และสามารถใช้
ผลการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการธุรการ สังกัด
สานักงานอัยการภาค 9 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9
สมมุติฐานของการวิ จยั
1. ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ทีม่ ปี ั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทต่ี ่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกัน
1.1 เพศทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
1.2 อายุทต่ี ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
1.3 สถานภาพทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
1.4 ระดับการศึกษาทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
1.5 รายได้ทต่ี ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
1.6 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ สังกัด สานักงาน
อัยการภาค 9 ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 จานวน 250 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การคานวณของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 หน้า 887)
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ จานวน 154 ตัวอย่าง
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แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่างกัน ดังนี้
ธนชัย ยมจินดา และเสน่ ห์ จุย้ โต (2544, หน้า 27) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน ซึ่งหมายถึง
ความรูส้ กึ ของบุคคลในด้านบวกหรือด้านลบทีม่ ตี ่อการทางาน
บุ ญ มัน่ ธนาศุ ภ วัฒ น์ (2537, หน้ า 158) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า ความพึง พอใจในงาน หมายถึง
ความรู้ส ึก กับสิ่งหนึ่งสิง่ ใดในแง่บวกของบุค คลที่มตี ่อการปฏิบตั ิงานซึ่งทาให้บุค คลมีค วามกระตือรือร้น
มุง่ มันตั
่ ง้ ใจ และมีขวัญกาลังใจในการทางาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2539, หน้า 379) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง การที่
บุ ค คลมองเห็น โอกาสที่จ ะสามารถตอบสนองแรงจูง ใจที่ข องตนเอง หากฝ่ ายบริห ารจัด ให้ค นท างาน
ได้มโี อกาสตอบสนองแรงจูงใจของตนแล้ว ความพึงพอใจของคนทางานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปด้วย
โยเดอ (Yoder 1958, หน้า 6) ได้ให้คานิยามความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านว่า เป็ นความพึงพอใจ
และความเต็มใจทีบ่ ุคคลจะทางานนัน้ ให้สาเร็จตามเป้ าหมายขององค์การ บุคคลจะมีความรูส้ กึ พอใจในงานที่
ทาเมือ่ งานทีป่ ฏิบตั นิ นั ้ ให้ผลตอบแทนทางด้านวัตถุดา้ นจิตใจ และตอบสนองความต้องของเขาได้
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2535, หน้า 156) กล่าวถึง ความพึงพอใจการปฏิบตั งิ านไว้ ว่าฝ่ ายจัดการ
และฝ่ ายบริหารแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปั จจัยส่วนบุคคล แต่ก็สามารถจัดหา สรรหา รวมทัง้ บรรจุ
บุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกับ งานที่ท า ซึ่ง ควรพิจ ารณาถึ ง ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุ ค คลที่ม ีส่ ว น
ในการทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านด้วย จากการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
สามารถสรุปได้ว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ภาวะของอารมณ์ ความรูส้ กึ ของบุคคลในแง่บวกซึ่งเกิด
จากปั จจัยด้านต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ าน ทาให้บุคคลเกิดความพอใจ มีความสุขในการทางานและเต็มใจทีจ่ ะ
ทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมาย
ปั จจัยและองค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน มีนกั วิชาการได้แสดงเจตคติไว้ ดังนี้
โชคดี รักทอง (2523, หน้า 19) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีท่ าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน ดังนี้
1. ความมันคงปลอดภั
่
ย 2. โอกาสก้าวหน้ าในการทางาน 3. สถานที่ปฏิบตั งิ านและการจัดการ 4. ค่าจ้าง
5. ลัก ษณะของงาน 6. การควบคุ ม ดูแ ลหรือ บัง คับ บัญ ชา 7. ลัก ษณะทางสัง คม 8. การติด ต่ อ สื่อ สาร
9. สภาพการทางาน 10. ผลประโยชน์ตอบแทน
ยงยุ ท ธ เกษสาคร (2544, หน้ า 161) กล่ า วว่ า ความพึง พอใจในการท างานของบุ ค ลากรมี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือรายได้ 2. ลักษณะงานที่ทา 3. การเลื่อนตาแหน่ ง
4. การบังคับบัญชา 5. ทีมงาน 6. สภาพบรรยากาศในการทางาน
สมพงษ์ เกษมสิน (2526, หน้ า 320-321) ได้กล่ าวถึงปั จจัยที่ทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ในการทางานเป็ น 2 ปั จจัย คือ1. ปั จจัยทีเ่ ป็ นเงิน 2. ปั จจัยทีไ่ ม่ใช่เงิน
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French (1982, หน้ า 88-91) ได้ใ ห้ค วามเห็น ว่า การที่ค นท างานหรือ ลูกจ้า งในหน่ ว ยงานหรือ
องค์การใดจะบังเกิดความพึงพอใจในงานของเขาหรือไม่นนั ้ ย่อมขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของเขาเองว่างานทีเ่ ขา
ทานัน้ โดยส่วนรวมแล้วได้สนองความต้องการในด้านต่าง ๆ เพียงใด
ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมนุ ษย์ มาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างถึงใน กิตติศกั ดิ ์ ปานสังข์
2552, หน้ า 14) จาแนกความต้อ งการของมนุ ษ ย์ออกเป็ น 5 ลาดับขัน้ ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทาง
สรีรวิทยา ขัน้ ที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย ขัน้ ที่ 3 ความต้อ งการทางสังคม ขัน้ ที่ 4 ความต้องการการ
เคารพยกย่อง ขัน้ ที่ 5 ความต้องการทีจ่ ะได้รบั ความสาเร็จในชีวติ
ทฤษฎีการจูงใจของเฟรเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก ทฤษฎีน้ีได้อธิบายและให้ความสาคัญกับปั จจัยสาคัญ
2 ประการทีส่ มั พันธ์กบั ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ปั จจัยดังกล่ าวคือ ปั จจัยด้านตัวกระตุ้น
และปั จจัยด้านการบารุงรักษา
ทฤษฎีของ Barnard (1972, หน้ า 142-149) กล่ าวถึงสิ่งจูงใจที่ห น่ ว ยงานหรือ ผู้บ ริห ารใช้เ ป็ น
เครื่องมือในการกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมี 8 ประการ คือ 1. สิง่ จูงใจทีเ่ ป็ นวัตถุ
2. สิง่ จูงใจที่ไม่ใช่วตั ถุ 3. สภาพทางกายที่ปรารถนา 4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ 5. ความดึงดูดใจในทาง
สังคม 6. การปรับสภาพการทางานให้เหมาะสมกับวิธกี ารและมุมมองของบุคคล 7. โอกาสในการมีส่วนร่วม
ในการทางาน 8. สภาพของการอยูร่ ว่ มกัน
จากแนวความคิดทัง้ 3 ทฤษฎีสรุปได้ว่า ผู้ปฏิบตั งิ านจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมาก
น้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สิง่ จูงใจ ดังนัน้ สิง่ จูงใจจึงเป็ นพืน้ ฐานในการกาหนดองค์ประกอบของความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน หากบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านแล้ว ก็จะส่งผลให้การปฏิบตั งิ านบรรลุ
วัตถุประสงค์และนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1. ปั จจัยด้านเพศ
2. ปั จจัยด้านอายุ
3. ปั จจัยด้านสถานภาพ
4. ปั จจัยด้านระดับการศึกษา
5. ปั จจัยด้านรายได้
6. ปั จจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน

ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9
1. ด้านลักษณะของงาน
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบตั งิ าน
3. ด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ เพื่อ นร่ ว มงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. ด้านความมันคงในการท
่
างาน
5. ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
6. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. ประชากรที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ในครัง้ นี้ คือ ข้า ราชการธุ ร การ สัง กัด ส านั ก งานอัย การภาค 9
จานวน 250 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
2. ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งสามารถหาจากสูต รการค านวณหากลุ่ ม ตัว อย่า งกรณีท ราบจ านวน
ประชากรของ Taro Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 163 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีจานวน 6 ข้อ ได้แก่
ปั จจัยด้านเพศ ปั จจัยด้านอายุ ปั จจัยด้านสถานภาพ ปั จจัยด้านระดับการศึกษา ปั จจัยด้านรายได้ และปั จจัย
ด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นแบบสอบถามที่กาหนดให้เลือกค าตอบ ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) และการเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านต่ าง ๆ ของข้าราชการธุ รการ
สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็ นแบบมาตราส่วนการให้คะแนน
(Rating Scale) ซึง่ แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเกิรต์ (Likert)
การสุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างตามสะดวก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนาเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงอนุ มาน เป็ นการศึกษาข้อ มูล ของกลุ่ มตัวอย่างและทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
2.1 การศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการธุ รการ สังกัดสานักงาน
อัยการภาค 9 โดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 การทดสอบสมมติฐ านของงานวิจ ัย โดยใช้ ส ถิติท ดสอบคือ Independent-Sample T-Test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบจะกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.05 ในทุกสมมุตฐิ าน
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ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปพบว่
่
า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
40-50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษาปริญญาตรี มีรายได้ต่ อ เดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท
และมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านน้อยกว่า 5 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 9 พบว่า ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการภาค 9 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุดทุกด้าน เรียงลาดับได้ดงั นี้ ด้านความมันคงในการท
่
างาน มีค่าเฉลี่ย 4.61 ถัดมาคือ ด้านลักษณะงาน
มีค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านเงินเดือนและ
สวัส ดิก าร มีค่ าเฉลี่ย 4.51 ด้านความก้าวหน้ าในการท างาน มีค่ าเฉลี่ย 4.46 และด้านสภาพแวดล้อ ม
ในการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ 4.37 ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ตี ่ างกันมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกัน พบว่า
เพศ ไม่ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่ต่ างกัน ปฏิ เสธสมมุติฐาน กล่ าวคือ เพศที่
ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
อายุ ไม่ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่ต่ างกัน ปฏิ เสธสมมุติฐาน กล่ าวคือ อายุท่ี
ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
สถานภาพ ไม่ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน ปฏิ เสธสมมุติฐาน กล่ าวคือ
สถานภาพทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
ระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกัน ปฏิ เสธสมมุติฐาน กล่าวคือ
ระดับการศึกษาทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
รายได้ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกัน ปฏิ เสธสมมุติฐาน กล่าวคือ รายได้ท่ี
ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
ระยะเวลาในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ไม่ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง านที่ต่ า งกัน ปฏิ เสธ
สมมุติฐาน กล่าวคือ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
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อภิ ปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั เรือ่ ง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ
สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ผลการวิจยั พบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้า ราชการธุ รการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทต่ี ่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ที่ไม่ต่างกัน ทัง้ นี้ เพราะสานักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นถึงความสาคัญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร จึงได้ดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุค คลของสานัก งานอัยการสูงสุ ดด้ว ยความเป็ นธรรม และโปร่งใส ส่ งเสริมคุ ณภาพชีว ิต ในการทางาน
(Quailty of Work Life) ที่ดีต่ อ งานและส่ ง ผลดีต่ อ ทัง้ ตัว บุ ค คลและองค์ก ร ได้แ ก่ การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ที่เ พีย งพอและยุ ติธ รรมโดยมีเ งิน ค่ า ตอบแทนพิเ ศษให้แ ก่ ข้า ราชการธุ ร การ ส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ขา้ ราชการธุ รการสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากอคติ
หรือ สิ่ง จู ง ใจจากปั จ จัย ภายนอก มีส ภาพการท างานที่ค านึ ง ถึง ความปลอดภัย และส่ ง เสริม สุ ข ภาพ
มีความมันคงและความก้
่
าวหน้าในการทางาน มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลโดยการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่ อ การปฏิบ ัติร าชการและสอดคล้อ งกับ ภารกิจของส านัก งานอัยการสูง สุ ด มีการบูรณาการทางสัง คม
หรือการทางานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานและชีวติ ส่วนตัว ลักษณะงานทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ สังคม นอกจากนี้ส านัก งานอัยการสูงสุ ด ยัง จัดให้ม ีบ้า นพักส าหรับ บุค ลากร การกู้ย ืม ไม่ม ี
ดอกเบี้ยและการสร้างความก้าวหน้ าในสายงานไปสู่ตาแหน่ งที่สูงขึน้ เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
และสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร ทาให้ขา้ ราชการธุรการมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
1.1 ด้านลักษณะงาน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงาน
อัยการภาค 9 ด้านลัก ษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่อ งจากสานักงานอัยการสูงสุด
สามารถจัดสรรอัต ราก าลังได้ส อดคล้อ งกับลักษณะงาน ความสาคัญ ของงานและความรู้ค วามสามารถ
ทาให้ขา้ ราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทางานเป็ นสัดส่วน เอื้ออานวยต่อการทางาน สถานทีท่ างานมีความสะอาด
ปลอดภัย มีอุ ณ หภูมทิ ่ีเ หมาะสม มีว สั ดุ อุ ปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพีย งพอและอยู่ใ นสภาพ
ที่ใ ช้ง านได้ ท าให้ข้า ราชการธุ ร การ สัง กัด ส านัก งานอัย การภาค 9 มีค วามพึง พอ ใจในการปฏิบ ัติงาน
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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1.3 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่ องจากบุคลากรสานักงานอัยการสูงสุดปฏิบตั งิ านด้วยความเป็ น
พี่เ ป็ น น้ อ ง ช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล กัน ร่ว มมือ ร่ว มใจกัน ให้เ กีย รติแ ละเคราพซึ่ง กัน และกัน ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
มีความยุตธิ รรม ให้การสนับสนุ นในการทางาน และให้ความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน
ทาให้ขา้ ราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
1.4 ด้านความมันคงในการท
่
างาน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการธุรการ
สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ด้านความมันคงในการท
่
างานโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด เนื่ องจาก
สานักงานอัยการสูงสุดเป็ นหน่ วยงานทีม่ คี วามมันคง
่ นโยบายการบริหารงานของผูบ้ ริหารมีความเหมาะสม
และมีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม ทาให้ขา้ ราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 9 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
1.5 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ
สังกัดสานัก งานอัยการภาค 9 ด้านความก้าวหน้ าในการทางานโดยรวมอยู่ใ นระดับ พึงพอใจมากที่สุ ด
เนื่อ งจากหน่ ว ยงานมีก ารก าหนดเส้น ทางความก้าวหน้ า ของแต่ ล ะต าแหน่ ง ที่ช ัดเจนและเหมาะสมกับ
ตาแหน่ งงาน มีโอกาสก้าวหน้ าในการทางาน หน่ วยงานมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจนและเหมาะสม การเลื่อนตาแหน่ งเป็ นไปตามความสามารถและผลงาน และโอกาสได้รบั การฝึกอบรม
หรือสัมมนาเพื่อเพิม่ ความรูแ้ ละประสบการณ์อยู่เสมอ ทาให้ขา้ ราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
1.6 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ
สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด เนื่องจาก
เงินค่ าตอบแทนพิเ ศษที่ ่ได้รบั มีค วามเหมาะสม เงินเดือ นที่ได้รบั มีความเหมาะสมกับวุฒกิ ารศึกษาและ
ประสบการณ์การทางาน สวัสดิการทีเ่ ป็ นตัวเงินทีไ่ ด้รบั จากองค์กร เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
ค่ า เช่ า บ้า น การกู้ย ืม เงิน ความจ าเป็ น มีค วามเหมาะสม เงิน เดือ นที่ไ ด้ร บั มีค วามเหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถและหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบ สวัสดิการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่ได้รบั จากองค์กร เช่น จานวนวันลาป่ วย
ลาพักผ่อน ลากิจ มีความเหมาะสม การปรับอัตราเงินเดือนมีความเหมาะสม และเงินเดือนที่ได้รบั มีความ
เหมาะสมกับปริมาณงาน ทาให้ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มีความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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