
 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ของข้าราชการธรุการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9 

Factors related to performance of administrative officials                                             
Under the District Attorney’s office 9 

เสาวลกัษณ์ ณ พทัลงุ1 

บทคดัย่อ 
             รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยัฉบับนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและปัจจัย
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงาน
อยัการภาค 9 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้คอืข้าราชการธุรการในสงักดัส านักงานอัยการ
ภาค 9  จ านวน 163 คน กรณทีราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็ขอ้มลู น าขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้
ร้อยละ (Percentage) ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส่วนสถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานเป็นการวเิคราะห์สถติเิชงิอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน 
ใช้สถิติทดสอบไค–สแควร์ (Chi-Square Tests)  เพื่อค้นหาความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานในด้านปัจจยัส่วนบุคคล และในด้านปัจจยัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ใช้การวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยวิธีสหสมัพนัธ์ของเพียรสนั (Pearson’s 
Correlation)  โดยก าหนดค่าสถติอิย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05       
             ผลการวจิยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  36-40 ปี      
มสีถานภาพสมรส วุฒกิารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15 ,001-25,000 บาท 
ระยะเวลาในการท างานปฏิบตัิงานอยู่ที่ 5-10 ปี  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เพศ  ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานไม่มีความสมัพันธ์กับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ส่วนอายุ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ผลการ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน พบว่า 
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ของขา้ราชการ
ธุรการสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสมัฤทธิผ์ลในงาน ดา้นการยอมรบั
นับถือจากผู้อื่น ด้านลกัษณะงานที่น่าสนใจ ด้านความรบัผดิชอบ ด้านโอกาสที่จะเจรญิก้าวหน้า 
ดา้นการเจรญิเตบิโต  ซึง่ความสมัพนัธโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

ค าส าคญั : ปัจจยัในการท างาน, ขา้ราชการธุรการ, ในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9

                                           
1  นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
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ABSTRACT 
 

              This independent research report and research paper aimed to study the 
factors related to the performance of administrative officials Under the District Attorney’s 
office 9 to study the relationship between personal factors and performance efficiency and 
motivation factors and efficiency in the performance of administrative officers Under the 
District Attorney’s office 9. The sample group used in this study was 163 administrative 
officials Under the District Attorney’s office 9. In case the population is known.  That's for 
sure use questionnaires as a tool to collect data.  The data were analyzed by using 
descriptive statistics, percentages, mean and standard deviation statistics in hypothesis 
testing Chi-Square Tests were used to find correlations with performance in personal 
factors and in terms of motivation factors for performance analyze the relationship 
between independent and dependent variables. By Pearson's Correlation method, the 
statistical value was statistically significant at the 0.05 level. 
              The results showed that most of the respondents were female, aged between 
36-40 years, marital status.  Bachelor's degree have monthly income at 15,001-25,000 
baht. The duration of work is 5-10 years. The hypothesis test found that gender, education 
level, status, average monthly income.  And the duration of work was not related to the 
efficiency of work. The age was related to the efficiency of work.  The results of the 
analysis of the relationship of motivation factors for work performance and efficiency of 
work revealed that the motivation factor for work performance correlated with operational 
efficiency of administrative officials Under the District Attorney’s office 9, in all 6 areas, 
namely, achievement in work The respect of others Interesting nature of work 
Responsibility Opportunity to progress growth aspect which the overall relationship is at 
a high level and were in the same direction with statistical significance at the 0.05 level. 
 
Keywords: Factors in work, administrative officer, Under the District Attorney’s office
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การท างานในยุคปัจจุบนั ไม่ว่าองค์การภาคราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอืเอกชน ต่างก็
ตระหนักถงึการปรบัเปลีย่นกระบวนการหรอืวธิกีารท างานเพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความส าเรจ็ในการท างาน หรอืเทคนิคการพฒันา
ประสทิธภิาพในการท างาน ตลอดจนการท างานอย่างไรให้มีความสุข ซึง่เป็นสิง่แสดงใหเ้หน็ว่า
องคก์ารต่างๆ กม็คีวามเหน็ตรงกนัว่าองคก์ารจะมคีวามเจรญิก้าวหน้าหรอืพฒันาไปสู่ความเป็น
เลิศได้นัน้ สิ่งส าคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถท างานให้เกิด
ประสทิธภิาพสูงสุดและการท างานไมเ่พยีงแต่ตอ้งมคีวามสุขเท่านัน้ แต่ตอ้งเป็นการท างานอย่าง
มปีระสทิธภิาพด้วย จงึจะท าให้องค์การประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้  ดงันัน้
องคก์ารจงึควรมองหาปัจจยัหรอืสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นแรงผลกัดนั เพื่อกระตุ้นพฤตกิรรมในตวับุคคล 
หรือโน้มน้าวโดยสิ่งจูงใจ  เพื่อให้บุคลากรในองค์การให้ความร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ต่อไป  

ดงันัน้ ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัดา้นใดบ้างที่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9   เพื่อต้องการทราบว่ามปัีจจยั
ดา้นใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และน าขอ้มลูทีไ่ปพฒันาดา้นการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลของหน่วยงานใหม้กีารวางแผนการปฏบิตังิานบุคลากรบุคคลต่อไป  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9 
          2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการสงักดัส านกังานอยัการภาค 9 

สมมติุฐานการวิจยั 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการธุ รการในสังกัดส านักงานอัยการภาค 9                   
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 2.  ปัจจยัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9    
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

ขอบเขตของการวิจยั 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ ไดแ้ก่ ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  
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ประกอบไปดว้ย 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง คอื สงลา สตูล พทัลุง ตรงั ปัตตานี ยะลา นราธวิาส จ านวน 
250 คน  การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  โดยการใชก้ารค านวณของทาโรยามาเน 
(Yamane 1973 หน้า 887) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสมจ านวน 163 คน  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียข้อง 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  หมายถงึ การใชท้รพัยากรในองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย

ขององค์การ โดยการวดัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน การจดัการเรื่องพฤติกรรม เป็นการ
ก าหนดบทบาทของพฤตกิรรมของบุคคลในองคก์ารที่มต่ีอความส าเรจ็ขององคก์ารในระยะยาว
หรอืการยอมรบัว่าเป้าหมายองค์การจะสามารถบรรลุถงึได้โดยอาศยัพฤติกรรมของบุคคลใน
องคก์าร  หรอืประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมกัพจิารณาจากการเปรยีบเทยีบระหว่าง  ผลผลติ
ที่ได้ หักลบกับทรัพยากรที่ใช้ไป  หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการ  
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ในการปฏบิตัิงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มี
ลกัษณะที่ควรปฏบิตัิ ดงันี้  พรีญา ชื่นวงศ์ (2560,หน้า94-95) มคีวามรวดเรว็ในที่นี้เป็นการ
ปฏบิตังิานได้อย่างรวดเรว็ งานเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  มคีวามถูกต้องและแม่นย าให้
งานออกมามคีวามผดิพลาดในการปฏบิตังิานน้อยหรอืน้อยทีสุ่ด   มคีวามรู ้ การทีบุ่คลากรเป็น
ผู้มอีงค์ความรู้ในงานที่ตนปฏบิตัิเป็นอย่างด ี โดยการศึกษาหาหาความรู้เพิม่เตมิเพื่อพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กบัการท างานให้เกิดประสทิธิภาพ
มากขึน้  มปีระสบการณ์  การเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการท างานสงู จะท างานทีป่ฏบิตัเิกดิความ
ผดิพลาดน้อยลง เป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์การคดิรเิริม่น าสิง่ใหม่ๆ มาใชใ้นองคก์าร เช่น คดิ
ระบบการใหบ้รกิารทีล่ดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน การบรหิารงานแบบเชงิรกุ  
 จะเหน็ได้ว่าการปฏบิตัิงานที่มปีระสทิธภิาพต้องเกิดจาก ความขยนัหมัน่เพยีร ความ
รบัผดิชอบ  และความเอาใจใส่ในงาน  ประกอบกบัการมจีติใจที่ซื่อสตัย ์และภกัดต่ีอ  องค์การ  
งานจงึจะประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ารทีก่ าหนดไว้ 
 สมใจ  ลกัษณะ (2544, หน้า 10-13)  กล่าวว่า ปัจจยัทีส่ าคญัในการพฒันาประสทิธภิาพ
ในการท างานเพื่อการบรรลุผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน ไดแ้ก่  

1.  ปัจจยัด้านองค์การ การจดัการในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
องคก์ารต้องเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในภาพรวมของการท างานออย่างมปีระสทิธภิาพและ
เสนอแนวคิดแนวปฏิบัติในวิธีการปรบัปรุงการบริหารและการจดัการ การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนาวัฒนธรรม ในองค์การ การบริหารบุคลากร และการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อประสทิธภิาพในการท างาน รวมทัง้สภาพความพรอ้มขององค์การในด้านอาคาร
สถานที ่อุปกรณ์เครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน เงนิทุน เทคโนโลย ีและศกัยภาพของบุคลากร 
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2.   ปัจจยัด้านบุคคล ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน 
ประกอบดว้ย  ปรชัญา และอุดมการณ์ในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท างานอย่างจรงิจงั 
และการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัตนเองต่อการปฏบิตังิาน  
 ไซมอน (Simon, 1960 อ้างถงึใน ควรคดิ ชโลธรรงัสี, 2542) ไดก้ล่าวไวว้่า งานใดจะมี
ประสทิธภิาพสูงสุดนัน้ ให้พจิารณาจากความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเข้า ( Input) กบัผลผลติ 
(Output) ที่ได้รบั สามารถเขยีนเป็นสูตรได้ดงันี้  ประสทิธภิาพของงาน ( Efficiency )  ผลผลติ 
(Output )  ปัจจยัน าเขา้ (input) ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (satisfaction) 
   สมยศ  นาวีการ (2543,หน้า 287)  กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทาง
จติวทิยาทีใ่หค้วามมุง่หมายหรอืทศิทางแก่พฤตกิรรม เป็นพลงัทีร่เิริม่ก ากบัและค ้าจุนพฤตกิรรม
และการกระท าส่วนบุคคล 
 เกรยีงศกัดิ ์ เตจ๊ะวงค ์(2553,หน้า 22)  กล่าวว่า แรงจงูใจ หมายถงึ สิง่เรา้ทีม่ากระตุ้น
ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา โดยมีเป้าหมายและทศิทางทีแ่น่นอน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มอียู่ภายใต้พื้นฐานของความ
ปรารถนาความต้องการ และจุดหมายสูงสุด ถ้าหากเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกระตุ้นให้ได้ร ับการ
ตอบสนอง บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มความสามารถและจะมีความตัง้ใจและ
ทุ่มเทใหก้บัการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
 ทฤษฎีจิตวิทยาที่ อับราฮัม เอช. มาสโลว์ คิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1943 ในเอกสารชื่อ                
“A Theory of Human Motivation” Maslow ระบุว่า มนุษย์มคีวามต้องการ 5 ขัน้ เริม่จากขัน้
ต ่าสุดไปหาสงูสุด มนุษยจ์ะมคีวามตอ้งการในขัน้ต ่าสุดก่อน เมือ่ไดร้บัการตอบสนองจากสิง่ทีต่น
ตอ้งการจนพอใจแลว้กจ็ะเกดิความตอ้งการขัน้สงูต่อไป ดงันี้  

1. ความตอ้งการพืน้ฐานดา้นรา่งกาย (Physiological Needs)   
2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs  
3. ความตอ้งการความรกัและสงัคม (Belonging and Love Needs)   
4. ความตอ้งการการไดร้บัการยกยอ่งนับถอืในตนเอง (Esteem Needs)   
5. ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตน (Self-actualization)  
 

 ทฤษฎกีารจงูใจ ของเฮอรซ์เบอรก์ ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยั สองประการ ทีม่อีทิธพิล
ต่อความส าเรจ็ของการท างาน ไดแ้ก่ ตวักระตุน้ และการบ ารงุรกัษา 2 ปัจจยั ดงันี้  

1.  ปัจจยัดา้นตวักระตุ้น เป็นปัจจยัภายในทีก่ระตุ้นใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างาน ท าให้
การท างานมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ผลผลติเพิม่ขึน้ ท าใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจในการท างาน 
ปัจจยัตัวกระตุ้นในการท างานประกอบด้วยปัจจยั 6 ประการ ดงันี้  ด้านการสมัฤทธิผ์ล คือ 
พนักงานมคีวามรู้สกึว่าเขาท างานได้ส าเร็จ  ด้านการยอมรบันับถือจากผู้อื่น คอื พนักงานมี
ความรูส้กึว่าเมื่อส าเรจ็มคีนยอมรบัเขา  ดา้นลกัษณะงานทีน่่าสนใจ คอื พนักงานมคีวามรูส้กึว่า
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งานทีท่ าน่าสนใจ น่าท า  ดา้นความรบัผดิชอบ คอื พนกังานรูส้กึว่าเขาตอ้งรบัผดิชอบตนเองและ
งานของเขา  ดา้นโอกาสทีจ่ะเจรญิกา้วหน้า คอื พนกังานรูส้กึว่าเขามคีวามกา้วหน้าในงานทีท่ า 
และ ด้านการเจรญิเตบิโต คอื พนักงานตระหนักว่าเขามโีอกาสที่จะเรยีนรูเ้พิม่เตมิและมคีวาม
เชีย่วชาญ 

2.  ปัจจยัด้านการบ ารุงรกัษา เป็นปัจจยัที่เกิดจากภายนอกที่จะช่วยรกัษาให้พนักงาน
ยงัคงท างานอยู่กับองค์การ  ประกอบด้วย ด้านภาวะการณ์ท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน        
ด้านความสมัพนัธ์ที่ดกีบัเพื่อนร่วมงาน ด้านชวีติส่วนตวั ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  
ดา้นสถานภาพ และดา้นการมคีวามมัน่คง  
 ผูว้จิยัจงึไดน้ าปัจจยัทีม่อีทิธพิลจากแนวคดิและทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษามาดงักล่าว มาเป็นกรอบ
แนวคดิในการศกึษาและวเิคราะหถ์งึปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ธุรการ ในสงักดัส านักงานอัยการภาค 9  เพื่อให้ทราบว่าปัจจยัต่างๆเหล่านี้มคีวามสมัพันธ์กับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานได้มากน้อยเพียงใด และหากส านักงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด มแีนวคดิที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรก็จะทราบได้ว่า
สามารถใชปั้จจยัใดบา้งในการจงูใจผูท้ างานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพไดสู้งสุด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
      จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัจจยัที่สมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิาน ผูว้จิยัไดน้ ามาสงัเคราะห ์และน าเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั ไวด้งันี้  
 
             ตวัแปรอิสระ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
         1.  การสมัฤทธิผ์ลในงาน 
  2.  การยอมรบันบัถอืจากผูอ้ื่น 
 3.  ลกัษณะงานทีน่่าสนใจ 
 4.  ความรบัผดิชอบ 
 5.  โอกาสทีจ่ะเจรญิก้าวหน้า 
 6.  การเจรญิเตบิโต 
     
   

ปัจจยัส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
6. ระยะเวลาในการท างาน 

 

    ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
- ประหยดั คุม้ค่า 
- ความรวดเรว็ สะดวก 
- ความพงึพอใจ 

 

ตวัแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้   คอื ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการ     
ภาค 9  จ านวน  250 คน  (ขอ้มลู ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 
 2.  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างสามารถหาจากสูตรการค านวณหากลุ่มตวัอย่างกรณีทราบ
จ านวนประชากรของ Taro Yamane (Yamane, 1973 หน้า 887) 

   จากการค านวณพบว่า ณ ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่
เหมาะสมส าหรบัการวจิยัคอื  155  ตวัอยา่ง อยา่งไรกด็เีพื่อเป็นการป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัจงึได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งงานวจิยัในครัง้นี้เพิม่ขึน้อกี 5% รวมทัง้สิน้เป็น 163 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และการทดสอบคณุภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยในครัง้นี้  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งโดยใชก้ารศกึษาทฤษฎ ีแนวความคดิ 
มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อให้ไดค้ าถามที่น่าเชื่อถอืและคลอบคลุมเนื้อหาที่
ตอ้งการศกึษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ของข้าราชการ
ธุรการ สงักดัส านกังานอยัการภาค 9   
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบั ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ของขา้ราชการธุรการ 
สงักดัส านักงานอยัการภาค 9  โดยใชก้ารวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นแบบมาตราส่วน
การใหค้ะแนน (Rating Scale) ซึง่แบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั ตามแนวคดิของลิ
เคริต์ (Likert’s Scale)  

ส่วนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของข้าราชการ
ธุรการ สงักัดส านักงานอัยการภาค 9 โดยใช้การวดัแบบมาตราส่วนการให้คะแนน (Rating 
Scale) เช่นเดยีวกบัส่วนที ่2 ของแบบสอบถาม  
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรบัการวิจยัไปท าการทดสอบคุณภาพของ
เครือ่งมอื 2 ส่วน คอื ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability) ดงันี้ 

1. น าเครื่องมอืวดัที่พฒันาและสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3  ท่าน ในสาขาที่
เกีย่วขอ้งและตรวจสอบประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (content validity) ดว้ยการหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) และด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  โดยการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเนื้อหาทีต่อ้งการศกึษาไดเ้ท่ากบั 0.98 
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 2. หาค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ (try-out) ของแบบสอบถามโดยน าแบบทดสอบไป
ท าการทดลอง (Try out)กบักลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื                
ด้วยการหาความเชื่อมนั (Reliability) โดย วิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธิ ์แอลฟา (coefficient)   
ตามแนวคิดของครอนบาค ได้ทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยทดสอบกับกลุ่ม
ตวัอย่างแบบ  การสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) การสุ่มตวัอย่าง เป็นการสุ่ม
ตวัอย่างโดยถอืเอาความสะดวก  และแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google forms จ านวน  
30 คน และน าขอ้มลูประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู (spss)  ไดค้่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม .953   
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
            ประกอบดว้ย    2 ส่วน ดงันี้ 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน โดยน าเสนอ
ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
      2.1  การทดสอบสมมตฐิาน ในด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน เพื่อคน้หาความสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9 โดยใชส้ถติิ
ทดสอบไค–สแควร ์(Chi-Square Tests) ก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

     2.2   เป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน เพื่อ คน้หา ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
ในการปฏิบตัิงานของข้าราชการธุรการ สงักัดส านักงานอัยการภาค 9 โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยแบบพาหุคูณ (Multiple Regression Aanlysis)ใชก้ารวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยวิธีสหสมัพนัธ์ของเพียรสนั (Pearson’s Correlation)  ในด้าน
ปัจจยัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน เพื่อ คน้หาความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านักงานอยัการภาค 9  ได้แก่ ด้านการสมัฤทธิผ์ลในงาน  ด้านการ
ยอมรบันับถือจากผู้อื่น ด้านลักษณะงานที่น่าสนใจ  ด้านความรบัผิดชอบ ด้านโอกาสที่จะ
เจรญิก้าวหน้า ด้านการเจรญิเติบโต  โดยเกณฑก์ารแปลผลความสมัพนัธ์ของค่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธก์ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย 5 ระดบั  ของ (Best 1997:240)  คอื 0.81-1.00  
(มคีวามสมัพนัธก์นัมาก)  0.51-0.80 (มคีวามสมัพนัธก์นัปานกลาง)   0.21-0.50 (มคีวามสมัพนัธ์
กนัน้อยหรอืต ่า) 0.01-0.20 (มคีวามสมัพนัธก์นัน้อยมาก)  0.00 (ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั) 
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ผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างข้าราชการ
ธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9 จ านวนทัง้หมด 163 คน พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 58.90 มอีายุระหว่าง  36-40 ปี จ านวน 52 คน          
คดิเป็นร้อยละ 31.90 จ าแนกตามสถานภาพพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพ สมรส 
จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.35  จ าแนกตามวุฒกิารศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่          
มวีุฒกิารศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.01  จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดอืนพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที่ 15,001-25,000 บาท จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.71 จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่               
มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานอยูท่ี ่5-10 ปี  จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.11  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัิงานของขา้ราชการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  ส่วน  เพศ  สถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน  ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของขา้ราชการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9   

สมมติฐานท่ี 2   ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของมขี้าราชการธุรการในสังกัด
ส านักงานอัยการภาค 9 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   พบว่า ปัจจัย
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9 มคีวามสมัพนัธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสมัฤทธิผ์ลในงาน , ด้านการ
ยอมรบันับถอืจากผูอ้ื่น , ดา้นลกัษณะงานที่น่าสนใจ , ดา้นความรบัผดิชอบ ,  ดา้นโอกาสที่จะ
เจรญิกา้วหน้า และดา้นการเจรญิเตบิโต ซึง่ความสมัพนัธโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 
อภิปรายผลการวิจยั 

 
จากการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคล พบว่า  

กลุ่มตวัอยา่ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ซึง่มอีายรุะหว่าง  36-40 ปี  สถานภาพ 
สมรส  วุฒกิารศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที่ 15,001-25,000 บาท ระยะเวลาในการ
ท างานปฏบิตัิงานอยู่ที่ 5-10 ปี  พบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  ส่วน  เพศ  สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน และระยะเวลาในการท างาน  ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9  มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลได ้  ดงันี้ 
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   1. เพศ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการธุ รการในสังกัดส านักงานอัยการภาค 9 ซึ่ งสอดคล้อง  กับงานวิจัยของ                        
นรวชิญ์  สมฤทธิ(์2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยาผลการศึกษา
โดยรวมพบว่า ปัจจยัด้านเพศที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน  และ
งานวิจยัของ จนัทร์แรม  พุทธนุกูล (2554) ได้ศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันของบุคลากร       
วทิยการอาชพีสระบุร ีจงัหวดัสระบุรมีคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2. อายุ  มคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ของข้าราชการ
ธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พฤธสิทิธิ ์ อุทุม  (2559) 
ได้ศึกษาพบว่า อายุของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วต่างกัน ส่งผลให้
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกัน และสอดคล้องกบังานวิจยั นรวชิญ์  สมฤทธิ(์2557)           
ได้ศึกษาพบว่า อายุที่ แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เชยีงบาน เฉพาะในดา้นการมสี่วนรว่มของเจา้หน้าทีอ่ย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  3. สถานภาพ  ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9 สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สุนิสา สงบเงยีบ 
(2551) ไดศ้กึษาพบว่าพนักงานทีม่สีถานภาพ ต่างกนัมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีล
ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในบรษิทั มนิ อกิ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ไมแ่ตกต่างกนั   
  4.  ระดบัการศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ของ
ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9    ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จนัทรแ์รม  
พุทธนุกูล (2554) ได้ศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันของบุคลากรวิทยการอาชีพ
สระบุร ีจงัหวดัสระบุรมีคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  
                     5.  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ของข้าราชการธุรการในสังกัดส านักงานอัยการภาค 9 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ              
พระมหาคณาธิป จนัทร์สง่า (2561)  ได้ศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
ขา้ราชการส านักงานเขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร ขา้ราชการทีม่รีายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่าง
กนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05                
                     6.  ระยะเวลาในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิาน ของขา้ราชการธุรการสงักดัส านกังานอยัการภาค 9  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ                 
พระมหาคณาธิป จนัทร์สง่า (2561)  ได้ศึกษาเรื่อง ได้ศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพในการ
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ปฏบิตัิงานของข้าราชการส านักงานเขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่มรีะยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ไมม่คีวามสมัพนัธก์บประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานที่แตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05                
 
จากการวิเคราะหปั์จจยัแรงจงูใจในกาปฏิบติังาน พบว่า 

ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสมัฤทธิผ์ลในงาน , 
ด้านการยอมรับนับถือจากผู้อื่น , ด้านลักษณะงานที่น่าสนใจ , ด้านความรับผิดชอบ ,            
ด้านโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต ซึ่งความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ใน         
ระดบัมาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ดงันี้  

1.  ด้านการสมัฤทธิผ์ลในงาน พบว่า  มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  อยู่ในระดบัมาก  และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัในเชงิบวก กล่าวคอื ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  มี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวงานที่ท าเป็นอย่างด ีสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายไดอ้ย่างถูกต้อง
ตามเกณฑ ์ทีก่ าหนดไว ้ผลงานเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาและมผีลการ
ประเมนิอยู่ในเกณณ์ที่ด ี ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  เกรยีงศกัดิ ์ เตจ๊ะวงค์ (2553,หน้า 22)  
กล่าวว่า แรงจงูใจ เป็นสิง่เรา้ทีม่ากระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา โดย
มเีป้าหมายและทศิทางที่แน่นอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่มอียู่ภายใต้พื้นฐานของความปรารถนาความต้องการ และจุดหมายสูงสุด ถ้าหาก
เงื่อนไขเหล่านี้ถูกกระตุ้นให้ได้รบัการตอบสนอง บุคคลก็จะแสดงพฤตกิรรมออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถและจะมคีวามตัง้ใจและทุ่มเทใหก้บัการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบใหบ้รรลุผลส าเรจ็  

2.  ดา้นความรบัผดิชอบ  มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
ข้าราชการธุรการในสงักัดส านักงานอัยการภาค 9  อยู่ในระดบัมาก  และเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัในเชงิบวก กล่าวคอื ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9 ไดร้บัมอบหมาย
งานและปรมิาณงานที่รบัผดิชอบได้เหมาะสมกบัต าแหน่ง สามารถแสดงความคดิเหน็ในงานที่
ปฏบิตัไิด้อย่างเต็มที่ และได้รบัความเชื่อถอืและไว้วางใจในการรบัผดิชอบงานที่ปฏบิตัอิยู่  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริน  ปฎิเมธีภรณ์ (2556) ได้ศึกษา พบว่าปัจจัยการจูงใจ                   
ทุกด้านมคีวามสมัพนัธ์กับประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานบรษิัท ขนส่งอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในด้านความรบัผิดชอบ  ด้านลักษณะของงาน ด้าน
ความส าเรจ็ของงาน และด้านการยอมรบันับถอื ส่งผลกบัประสทิธภิาพไปในทศิทางเดยีวกนั 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สุรพงษ์ ฉนัทพฒัน์พงศ(์2558) 
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ได้ศกึษาพบว่า การได้รบัการยอมรบัในผลงาน ความรบัผดิชอบงาน ลกัษณะของงานที่ท า ความ
เจริญก้าวหน้าในการท างาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อม ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์มผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

3.  ดา้นการเจรญิเตบิโต  มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
ข้าราชการธุรการในสงักัดส านักงานอัยการภาค 9  อยู่ในระดบัมาก  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในเชิงบวก กล่าวคือ องค์การมหีลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อปรับ
ค่าตอบแทนอย่างชดัเจน ในการปฏบิตัหิน้าทีม่โีอกาสเลื่อนต าแหน่งไดสู้งขึน้และบุคลากรได้รบั
การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาในการฝึกอบรมพฒันาทกัษะในส่วนของงานทีป่ฏบิตัอิยูเ่สมอ ซึง่
สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ธนัยช์นก ธติพิงศว์วิฒัน์ (2552) ไดศ้กึษา งานวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง ประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่ ส่วนมากแลว้พนักงานของกฟผ. มคีวามผูกพนัและจงรกัภกัดแีละม ีความเชื่อมนัในความ
เชื่อมัน่ในความมัน่คงองค์การรวมทัง้พนักงานมคีวามรูส้กึว่าได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และ
ด้านทักษะของกฟผ. มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้าน 
ประสทิธผิล ดา้นระดบัประสทิธภิาพ และพฤตกิรรมในการท างานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

4.  ด้านการยอมรบันับถือจากผู้อื่น มคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  อยู่ในระดบัมาก  และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัในเชงิบวก กล่าวคอื ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9 เป็นบุ
คลทีม่รีูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานและมโีอกาสทีจ่ะเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างานใน
หน่วยงานได้อย่างเต็มที่และผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงานได้มอบงานพเิศษหรอืงานส าคญัให้
ปฏิบตัิจนเป็นที่ได้รบัความไว้วางใจจากผู้บงัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ  ดารนิ  ปฎิเมธีภรณ์ (2556) ได้ศึกษาพบว่า ด้านการยอมรบันับถือ ส่งผลกับ
ประสทิธภิาพไปในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5.  ด้านลักษณะงานที่น่าสนใจ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  อยู่ในระดบัมาก   และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัในเชงิบวก กล่าวคอื ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 9  มี
ความพอใจกบัลกัษณะงานทีก่ าลงัปฏบิตัอิยู ่องคก์ารมกีารแบ่งขอบเขตความรบัผดิชอบของงาน
อย่างชดัเจน งานที่ได้รบัมอบหมายสามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่และมอีสิระในการ
ท างานและองคก์ารเปิดโอกาสให้มกีารพฒันาทกัษะความรูแ้ละความสามารถ ซึง่สอดคล้องกบั 
งานวจิยัของ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารนิ  ปฎเิมธภีรณ์ (2556) ไดศ้กึษา พบว่า ปัจจยัการ
จงูใจทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบรษิทั ขนส่งอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในด้านความรบัผิดชอบ  ด้านลักษณะของงาน ด้าน
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ความส าเรจ็ของงาน และด้านการยอมรบันับถอื ส่งผลกบัประสทิธภิาพไปในทศิทางเดยีวกนั 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

        6.  ด้านโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9  อยูใ่นระดบัมาก และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัในเชงิบวก กล่าวคอื ขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9  มโีอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพและมคีวามมัน่คงในอนาคต มโีอกาสที่จะรบัผิดชอบงานที่ท้าทายความรู้
ความสามารถและองค์การมกีารประเมนิผลงานของบุคลากรเพื่อมาประกอบการพจิารณาการ
ตดัสนิใจเลื่อนขัน้อย่างยุตธิรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ สุรพงษ์ ฉันทพฒัน์พงศ์(2558)       
ไดศ้กึษาพบว่า การไดร้บัการยอมรบัในผลงาน ความรบัผดิชอบงาน ลกัษณะของงานทีท่ า ความ
เจรญิก้าวหน้าในการท างาน นโยบายและการบรหิารงาน สภาพแวดล้อม ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์มผีลต่อประสทิธภิาพในการท ใน ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ข้อเสนอแนะ 

1 . เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานของข้าราชการธุรการในสงักดัส านักงานอัยการภาค 9  ควรท าการศึกษาและวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงและมคีวาม
ละเอยีดมากยิง่ขึน้ สามารถน าไปวเิคราะห ์และน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาระบบการท างานเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการขา้ราชการธุรการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 9  ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

2.   ควรท าการศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อใหท้ราบขอ้มลูที่
หลากหลายของประชากรในแต่ภาค  ว่ามคีวามเหมอืน หรอืแตกต่างกนัอยา่งไร แลว้น าไปปรบั
ใชใ้นการก าหนดกลยทุธด์า้นการบรหิารงานบุคคล  

3.  ควรมกีารศกึษาวจิยัอย่างต่อเนื่อง เพราะความคดิเหน็ของขา้ราชการธุรการในสงักดั
ส านกังานอยัการภาค 9 ในแต่ละช่วงเวลามกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
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