ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
Factors related to performance of administrative officials
Under the District Attorney’s office 9
เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง1
บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจ ยั ฉบับนี้ ม ีว ัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและปั จจัย
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงาน
อัยการภาค 9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 9 จานวน 163 คน กรณีทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้
ร้อยละ (Percentage) ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนสถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบสมมติฐานเป็ นการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มาน ในการทดสอบสมมติฐาน
ใช้สถิติทดสอบไค–สแควร์ (Chi-Square Tests) เพื่อค้นหาความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านปั จจัยส่วนบุคคล และในด้านปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยวิธ ีสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s
Correlation) โดยกาหนดค่าสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-40 ปี
มีสถานภาพสมรส วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่ อเดือนอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท
ระยะเวลาในการท างานปฏิบตั ิงานอยู่ท่ี 5-10 ปี ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน และระยะเวลาในการท างานไม่ม ีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ส่วนอายุ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน พบว่า
ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ของข้าราชการ
ธุรการสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสัมฤทธิ ์ผลในงาน ด้านการยอมรับ
นับถือจากผู้อ่นื ด้านลักษณะงานที่น่าสนใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ า
ด้านการเจริญเติบโต ซึง่ ความสัมพันธ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยในการทางาน, ข้าราชการธุรการ, ในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
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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

3

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การทางานในยุค ปั จจุบนั ไม่ว่าองค์การภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็
ตระหนักถึงการปรับเปลีย่ นกระบวนการหรือวิธกี ารทางานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จในการทางาน หรือเทคนิคการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจนการทางานอย่างไรให้ม ีความสุข ซึง่ เป็ นสิง่ แสดงให้เห็นว่า
องค์การต่างๆ ก็มคี วามเห็นตรงกันว่าองค์การจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็ น
เลิศ ได้นัน้ สิ่ง ส าคัญ ประการหนึ่ ง อยู่ท่ี ผู้ป ฏิบ ัติง านมีคุ ณ ภาพ และสามารถท างานให้เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและการทางานไม่เพียงแต่ตอ้ งมีความสุขเท่ านัน้ แต่ตอ้ งเป็ นการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย จึงจะทาให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ได้ ดังนัน้
องค์การจึงควรมองหาปั จจัยหรือสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นแรงผลักดัน เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมในตัวบุคคล
หรือ โน้ ม น้ า วโดยสิ่ง จู ง ใจ เพื่อ ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก ารให้ ค วามร่ ว มมือ ซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์การประสบความสาเร็จต่อไป
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาปั จจัยด้านใดบ้างที่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 เพื่อต้องการทราบว่ามีปัจจัย
ด้านใดบ้างทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และนาข้อมูลทีไ่ ปพัฒนาด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้มกี ารวางแผนการปฏิบตั งิ านบุคลากรบุคคลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
สมมุติฐานการวิ จยั
1. ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ของข้ า ราชการธุ ร การในสัง กั ด ส านั ก งานอั ย การภาค 9
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
2. ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
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ประกอบไปด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ สงลา สตูล พัทลุง ตรัง ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส จานวน
250 คน การวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้การคานวณของทาโรยามาเน
(Yamane 1973 หน้า 887) ได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมจานวน 163 คน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยข้อง
1. แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การใช้ทรัพยากรในองค์การให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การ โดยการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน การจัดการเรื่องพฤติกรรม เป็ นการ
กาหนดบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค์การที่มตี ่อความสาเร็จขององค์การในระยะยาว
หรือการยอมรับว่าเป้ าหมายองค์การจะสามารถบรรลุถงึ ได้โดยอาศัยพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ หรือประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่าง ผลผลิต
ที่ไ ด้ หัก ลบกับ ทรัพ ยากรที่ใ ช้ไ ป หรือ เปรีย บเที ย บระหว่ า ง Output กับ Input ว่ า ในการ
ดาเนินการเพื่อ ให้บรรลุเ ป้ าหมายขององค์การ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เ กิดประสิทธิภาพ มี
ลักษณะที่ควรปฏิบตั ิ ดังนี้ พีรญา ชื่นวงศ์ (2560,หน้ า94-95) มีความรวดเร็วในที่น้ีเป็ นการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว งานเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีความถูกต้องและแม่นยาให้
งานออกมามีความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านน้อยหรือน้อยทีส่ ุด มีความรู้ การทีบ่ ุคลากรเป็ น
ผู้มอี งค์ความรู้ในงานที่ตนปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี โดยการศึกษาหาหาความรู้เพิม่ เติมเพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้กบั การทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ มีประสบการณ์ การเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทางานสูง จะทางานทีป่ ฏิบตั เิ กิดความ
ผิดพลาดน้อยลง เป็ นผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์ การคิดริเริม่ นาสิง่ ใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ เช่น คิด
ระบบการให้บริการทีล่ ดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน การบริหารงานแบบเชิงรุก
จะเห็นได้ว่าการปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพต้องเกิดจาก ความขยันหมันเพี
่ ยร ความ
รับผิดชอบ และความเอาใจใส่ในงาน ประกอบกับการมีจติ ใจที่ซ่อื สัตย์ และภักดีต่อ องค์การ
งานจึงจะประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายขององค์การทีก่ าหนดไว้
สมใจ ลักษณะ (2544, หน้า 10-13) กล่าวว่า ปั จจัยทีส่ าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางานเพื่อการบรรลุผลสาเร็จของการดาเนินงาน ได้แก่
1. ปั จ จัย ด้า นองค์ก าร การจัด การในองค์ก ารเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างาน
องค์การต้องเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในภาพรวมของการทางานออย่างมีประสิทธิภาพและ
เสนอแนวคิด แนวปฏิบ ัติใ นวิธ ีก ารปรับ ปรุง การบริห ารและการจัด การ การด าเนิ น งานให้ม ี
ประสิท ธิภ าพ ได้แ ก่ การพัฒ นาวัฒ นธรรม ในองค์ก าร การบริห ารบุ ค ลากร และการสร้า ง
แรงจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน รวมทัง้ สภาพความพร้อมขององค์การในด้านอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์เครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน เงินทุน เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร
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2. ปั จจัยด้านบุคคล ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
ประกอบด้วย ปรัชญา และอุดมการณ์ในการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการทางานอย่างจริงจัง
และการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ตนเองต่อการปฏิบตั งิ าน
ไซมอน (Simon, 1960 อ้างถึงใน ควรคิด ชโลธรรังสี, 2542) ได้กล่าวไว้ว่า งานใดจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ให้พจิ ารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนาเข้า (Input) กับผลผลิต
(Output) ที่ได้รบั สามารถเขียนเป็ นสูตรได้ดงั นี้ ประสิทธิภาพของงาน ( Efficiency ) ผลผลิต
(Output ) ปั จจัยนาเข้า (input) ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ (satisfaction)
สมยศ นาวีก าร (2543,หน้ า 287) กล่ าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตวิทยาทีใ่ ห้ความมุง่ หมายหรือทิศทางแก่พฤติกรรม เป็ นพลังทีร่ เิ ริม่ กากับและค้าจุนพฤติกรรม
และการกระทาส่วนบุคคล
เกรียงศักดิ ์ เตจ๊ะวงค์ (2553,หน้า 22) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิง่ เร้าทีม่ ากระตุ้น
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา โดยมีเป้ าหมายและทิศทางทีแ่ น่ นอน เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มอี ยู่ภายใต้พ้นื ฐานของความ
ปรารถนาความต้อ งการ และจุดหมายสูงสุ ด ถ้าหากเงื่อ นไขเหล่ านี้ ถู กกระตุ้น ให้ไ ด้ร ับ การ
ตอบสนอง บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มความสามารถและจะมี ความตัง้ ใจและ
ทุ่มเทให้กบั การปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็จ
ทฤษฎีจ ิต วิท ยาที่ อับ ราฮัม เอช. มาสโลว์ คิด ขึ้น เมื่อ ปี ค.ศ. 1943 ในเอกสารชื่อ
“A Theory of Human Motivation” Maslow ระบุว่า มนุ ษ ย์มคี วามต้อ งการ 5 ขัน้ เริม่ จากขัน้
ต่าสุดไปหาสูงสุด มนุษย์จะมีความต้องการในขัน้ ต่ าสุดก่อน เมือ่ ได้รบั การตอบสนองจากสิง่ ทีต่ น
ต้องการจนพอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการขัน้ สูงต่อไป ดังนี้
1. ความต้องการพืน้ ฐานด้านร่างกาย (Physiological Needs)
2. ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety Needs
3. ความต้องการความรักและสังคม (Belonging and Love Needs)
4. ความต้องการการได้รบั การยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs)
5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-actualization)
ทฤษฎีการจูงใจ ของเฮอร์ซเบอร์ก ได้ให้ความสาคัญกับปั จจัย สองประการ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความสาเร็จของการทางาน ได้แก่ ตัวกระตุน้ และการบารุงรักษา 2 ปั จจัย ดังนี้
1. ปั จจัยด้านตัวกระตุ้น เป็ นปั จจัยภายในทีก่ ระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน
ปั จจัย ตัว กระตุ้น ในการทางานประกอบด้วยปั จจัย 6 ประการ ดังนี้ ด้านการสัมฤทธิ ์ผล คือ
พนักงานมีความรู้สกึ ว่าเขาทางานได้สาเร็จ ด้านการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน คือ พนักงานมี
ความรูส้ กึ ว่าเมื่อสาเร็จมีคนยอมรับเขา ด้านลักษณะงานทีน่ ่ าสนใจ คือ พนักงานมีความรูส้ กึ ว่า
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งานทีท่ าน่าสนใจ น่าทา ด้านความรับผิดชอบ คือ พนักงานรูส้ กึ ว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเองและ
งานของเขา ด้านโอกาสทีจ่ ะเจริญก้าวหน้า คือ พนักงานรูส้ กึ ว่าเขามีความก้าวหน้าในงานทีท่ า
และ ด้านการเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักว่าเขามีโอกาสที่จะเรียนรูเ้ พิม่ เติมและมีความ
เชีย่ วชาญ
2. ปั จจัยด้านการบารุงรักษา เป็ นปั จจัยที่เกิดจากภายนอกที่จะช่วยรักษาให้พนักงาน
ยังคงทางานอยู่ก ับองค์การ ประกอบด้วย ด้านภาวะการณ์ ทางาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน
ด้านความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เพื่อนร่วมงาน ด้านชีวติ ส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้ใต้บงั คับบัญชา
ด้านสถานภาพ และด้านการมีความมันคง
่
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลจากแนวคิดและทฤษฎีทไ่ี ด้ศกึ ษามาดังกล่าว มาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ธุรการ ในสังกัดส านักงานอัยการภาค 9 เพื่อให้ทราบว่าปั จจัยต่ างๆเหล่านี้มคี วามสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานได้มากน้ อยเพียงใด และหากสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานอัยการสูงสุด มีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรก็จะทราบได้ว่ า
สามารถใช้ปัจจัยใดบ้างในการจูงใจผูท้ างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ ง เกี่ยวกับปั จจัยที่สมั พันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน ผูว้ จิ ยั ได้นามาสังเคราะห์ และนาเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ไว้ดงั นี้

ตัวแปรอิ สระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
6. ระยะเวลาในการทางาน

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
1. การสัมฤทธิ ์ผลในงาน
2. การยอมรับนับถือจากผูอ้ ่นื
3. ลักษณะงานทีน่ ่าสนใจ
4. ความรับผิดชอบ
5. โอกาสทีจ่ ะเจริญก้าวหน้า
6. การเจริญเติบโต

ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
- ประหยัด คุม้ ค่า
- ความรวดเร็ว สะดวก
- ความพึงพอใจ
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 9 จานวน 250 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถหาจากสูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างกรณีทราบ
จานวนประชากรของTaro Yamane (Yamane, 1973 หน้า 887)
จากการคานวณพบว่า ณ ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมสาหรับการวิจยั คือ 155 ตัวอย่าง อย่างไรก็ดเี พื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้ว นสมบูรณ์ ของกลุ่ มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั จึงได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั ในครัง้ นี้เพิม่ ขึน้ อีก 5% รวมทัง้ สิน้ เป็ น 163 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั และการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในงานวิจ ัย ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยใช้การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
มาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ได้คาถามที่น่าเชื่อถือและคลอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูล ปั จจัยลักษณะส่ว นบุคคล ของข้าราชการ
ธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับ ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ของข้าราชการธุรการ
สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 โดยใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็ นแบบมาตราส่วน
การให้คะแนน (Rating Scale) ซึง่ แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิ
เคิรต์ (Likert’s Scale)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ธุ รการ สังกัดส านัก งานอัยการภาค 9 โดยใช้การวัดแบบมาตราส่ว นการให้คะแนน ( Rating
Scale) เช่นเดียวกับส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม
การทดสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
ผู้ว ิจ ยั ได้น าแบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้น ส าหรับ การวิจ ยั ไปท าการทดสอบคุ ณ ภาพของ
เครือ่ งมือ 2 ส่วน คือ ความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) ดังนี้
1. นาเครื่องมือวัดที่พฒ
ั นาและสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ในสาขาที่
เกีย่ วข้องและตรวจสอบประเมินความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดยการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาทีต่ อ้ งการศึกษาได้เท่ากับ 0.98

8

2. หาค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมัน่ (try-out) ของแบบสอบถามโดยนาแบบทดสอบไป
ทาการทดลอง (Try out)กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ด้ว ยการหาความเชื่อ มัน (Reliability) โดย วิเ คราะห์ห าค่ าสัมประสิทธิ ์ แอลฟา (coefficient)
ตามแนวคิด ของครอนบาค ได้ท ดสอบความเชื่อ มันของแบบสอบถามโดยทดสอบกั
่
บ กลุ่ ม
ตัวอย่างแบบ การสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) การสุ่มตัวอย่าง เป็ นการสุ่ม
ตัวอย่างโดยถือเอาความสะดวก และแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google forms จานวน
30 คน และนาข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (spss) ได้ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม .953
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางาน โดยนาเสนอ
ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 การทดสอบสมมติฐาน ในด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางาน เพื่อค้นหาความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 โดยใช้สถิติ
ทดสอบไค–สแควร์ (Chi-Square Tests) กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2.2 เป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน เพื่อ ค้นหา ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการธุ รการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 โดยใช้การวิเ คราะห์
ถดถอยแบบพาหุคูณ (Multiple Regression Aanlysis)ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิส ระและตัวแปรตาม โดยวิธ ีส หสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) ในด้าน
ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน เพื่อ ค้นหาความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการธุรการ สังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ได้แก่ ด้านการสัมฤทธิ ์ผลในงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ จากผู้อ่ ืน ด้านลัก ษณะงานที่น่ าสนใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสที่จ ะ
เจริญก้าวหน้ า ด้านการเจริญเติบโต โดยเกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ของ (Best 1997:240) คือ 0.81-1.00
(มีความสัมพันธ์กนั มาก) 0.51-0.80 (มีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง) 0.21-0.50 (มีความสัมพันธ์
กันน้อยหรือต่า) 0.01-0.20 (มีความสัมพันธ์กนั น้อยมาก) 0.00 (ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั )
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ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างข้าราชการ
ธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 จานวนทัง้ หมด 163 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.90 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี จานวน 52 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.90 จาแนกตามสถานภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพ สมรส
จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.35 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีวุฒกิ ารศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.01 จาแนกตามรายได้ต่อ
เดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท จานวน 68 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 41.71 จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่
มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านอยูท่ ่ี 5-10 ปี จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.11
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ส่วน เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัย แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของมีข้า ราชการธุ รการในสัง กัด
ส านัก งานอัย การภาค 9 มีค วามสัม พัน ธ์กับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน พบว่ า ปั จ จัย
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง าน ทัง้ 6 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการสัมฤทธิ ์ผลในงาน , ด้านการ
ยอมรับนับถือจากผูอ้ ่นื , ด้านลักษณะงานที่น่าสนใจ , ด้านความรับผิดชอบ , ด้านโอกาสที่จะ
เจริญก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต ซึง่ ความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
กลุ่มตัวอย่าทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึง่ มีอายุระหว่าง 36-40 ปี สถานภาพ
สมรส วุฒกิ ารศึกษา ระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท ระยะเวลาในการ
ทางานปฏิบตั ิงานอยู่ท่ี 5-10 ปี พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ส่วน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และระยะเวลาในการทางาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มีประเด็นสาคัญทีส่ ามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
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1. เพศ พบว่ า ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน ของ
ข้ า ราชการธุ ร การในสั ง กั ด ส านั ก งานอั ย การภาค 9 ซึ่ ง สอดคล้ อ ง กั บ งานวิ จ ั ย ของ
นรวิชญ์ สมฤทธิ ์(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุค ลากรในองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเชียงบานอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยาผลการศึก ษา
โดยรวมพบว่า ปั จจัยด้านเพศที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และ
งานวิจยั ของ จันทร์แ รม พุ ทธนุ กูล (2554) ได้ศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่ างกันของบุค ลากร
วิทยการอาชีพสระบุร ี จังหวัดสระบุรมี คี วามพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. อายุ มีค วามสัมพันธ์กับ ประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการ
ธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พฤธิสทิ ธิ ์ อุทุม (2559)
ได้ ศึก ษาพบว่ า อายุ ข องข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด สระแก้ ว ต่ า งกัน ส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพในการทางานแตกต่ างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั นรวิชญ์ สมฤทธิ ์(2557)
ได้ศึก ษาพบว่า อายุท่ี แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบล เชียงบาน เฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. สถานภาพ ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน ของ
ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุนิสา สงบเงียบ
(2551) ได้ศกึ ษาพบว่าพนักงานทีม่ สี ถานภาพ ต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในบริษทั มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
ไม่แตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ของ
ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จันทร์แรม
พุทธนุ กูล (2554) ได้ศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่ างกันของบุค ลากรวิทยการอาชีพ
สระบุร ี จังหวัดสระบุรมี คี วามพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของข้า ราชการธุ ร การในสัง กัด ส านั ก งานอัย การภาค 9 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจ ัย ของ
พระมหาคณาธิป จันทร์ส ง่า (2561) ได้ศึกษาพบว่า ประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิง านของ
ข้าราชการสานักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ข้าราชการทีม่ รี ายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่าง
กัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
6. ระยะเวลาในการท างาน ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ กับ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ าน ของข้าราชการธุรการสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
พระมหาคณาธิป จัน ทร์ส ง่า (2561) ได้ศึก ษาเรื่อ ง ได้ศึก ษาพบว่ า ประสิท ธิภ าพในการ
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ปฏิบตั ิงานของข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่มรี ะยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากการวิ เคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในกาปฏิ บตั ิ งาน พบว่า
ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสัมฤทธิ ์ผลในงาน ,
ด้ า นการยอมรับ นั บ ถือ จากผู้ อ่ ืน , ด้ า นลัก ษณะงานที่น่ า สนใจ , ด้ า นความรับ ผิด ชอบ ,
ด้า นโอกาสที่จ ะเจริญ ก้ า วหน้ า และด้า นการเจริญ เติบ โต ซึ่ง ความสัม พัน ธ์โ ดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนี้
1. ด้านการสัมฤทธิ ์ผลในงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 อยู่ในระดับ มาก และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก กล่าวคือ ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวงานที่ทาเป็ นอย่างดี สามารถทางานที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ทีก่ าหนดไว้ ผลงานเป็ นทีย่ อมรับของเพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาและมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณณ์ท่ดี ี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ ์ เตจ๊ะวงค์ (2553,หน้า 22)
กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็ นสิง่ เร้าทีม่ ากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา โดย
มีเป้ าหมายและทิศทางที่แน่ นอน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่มอี ยู่ภายใต้พ้นื ฐานของความปรารถนาความต้องการ และจุดหมายสูงสุด ถ้าหาก
เงื่อนไขเหล่านี้ถูกกระตุ้นให้ได้รบั การตอบสนอง บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถและจะมีความตัง้ ใจและทุ่มเทให้กบั การปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็จ
2. ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการธุ รการในสังกัดส านัก งานอัยการภาค 9 อยู่ใ นระดับมาก และเป็ นไปในทิศ ทาง
เดียวกันในเชิงบวก กล่าวคือ ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ได้รบั มอบหมาย
งานและปริมาณงานที่รบั ผิดชอบได้เหมาะสมกับตาแหน่ ง สามารถแสดงความคิดเห็นในงานที่
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่ และได้รบั ความเชื่อถือและไว้วางใจในการรับผิดชอบงานที่ปฏิบตั อิ ยู่ ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ดาริน ปฎิเ มธีภ รณ์ (2556) ได้ศึก ษา พบว่ า ปั จ จัย การจู ง ใจ
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ก ับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษัท ขนส่งอากาศของ
เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในกรุง เทพมหานคร ในด้า นความรับ ผิด ชอบ ด้า นลัก ษณะของงาน ด้า น
ความสาเร็จของงาน และด้านการยอมรับนับถือ ส่งผลกับประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์(2558)
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ได้ศกึ ษาพบว่า การได้รบั การยอมรับในผลงาน ความรับผิดชอบงาน ลักษณะของงานที่ทา ความ
เจริญก้ าวหน้ าในการท างาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อม ค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
3. ด้านการเจริญเติบโต มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการธุ รการในสังกัดส านัก งานอัยการภาค 9 อยู่ใ นระดับมาก และเป็ นไปในทิศ ทาง
เดียวกันในเชิงบวก กล่ าวคือ องค์การมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อ ปรับ
ค่าตอบแทนอย่างชัดเจน ในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ โี อกาสเลื่อนตาแหน่ งได้สูงขึน้ และบุคลากรได้รบั
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในส่วนของงานทีป่ ฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ ซึง่
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ธันย์ชนก ธิตพิ งศ์ววิ ฒ
ั น์ (2552) ได้ศกึ ษา งานวิจยั เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย สานักงาน
ใหญ่ ส่วนมากแล้วพนักงานของกฟผ. มีความผูกพันและจงรักภักดีและมี ความเชื่อมันในความ
เชื่อมันในความมั
่
นคงองค์
่
การรวมทัง้ พนัก งานมีความรูส้ กึ ว่าได้เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ และ
ด้า นทัก ษะของกฟผ. มีค วามสัม พัน ธ์กับ ความส าเร็จ ในการปฏิบ ัติง านของพนั ก งาน ด้า น
ประสิทธิผล ด้านระดับประสิทธิภาพ และพฤติกรรมในการทางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ด้านการยอมรับนับถือ จากผู้อ่ืน มีค วามสัมพันธ์กับประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 อยู่ในระดับมาก และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก กล่าวคือ ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 เป็ นบุ
คลทีม่ รี คู้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านและมีโอกาสทีจ่ ะเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการทางานใน
หน่ วยงานได้อย่างเต็มที่และผู้บงั คับบัญ ชาในหน่ ว ยงานได้มอบงานพิเศษหรือ งานสาคัญ ให้
ปฏิบตั ิจนเป็ น ที่ไ ด้ร บั ความไว้ว างใจจากผู้บงั คับบัญ ชาและเพื่อ นร่ว มงาน ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ดาริน ปฎิเ มธีภรณ์ (2556) ได้ศึกษาพบว่า ด้านการยอมรับนับถือ ส่ งผลกับ
ประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
5. ด้ า นลัก ษณะงานที่น่ า สนใจ มีค วามสัม พัน ธ์ กับ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 อยู่ในระดับมาก และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก กล่าวคือ ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มี
ความพอใจกับลักษณะงานทีก่ าลังปฏิบตั อิ ยู่ องค์การมีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของงาน
อย่างชัดเจน งานที่ได้รบั มอบหมายสามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่และมีอสิ ระในการ
ทางานและองค์การเปิ ดโอกาสให้มกี ารพัฒนาทักษะความรูแ้ ละความสามารถ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาริน ปฎิเมธีภรณ์ (2556) ได้ศกึ ษา พบว่า ปั จจัยการ
จูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษทั ขนส่งอากาศของ
เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในกรุง เทพมหานคร ในด้า นความรับ ผิด ชอบ ด้า นลัก ษณะของงาน ด้า น

13

ความสาเร็จของงาน และด้านการยอมรับนับถือ ส่งผลกับประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
6. ด้า นโอกาสที่จ ะเจริญ ก้ า วหน้ า มีค วามสัม พัน ธ์กับ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 อยูใ่ นระดับมาก และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันในเชิงบวก กล่าวคือ ข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 มีโอกาส
ก้าวหน้ าในอาชีพ และมีค วามมันคงในอนาคต
่
มีโอกาสที่จะรับผิดชอบงานที่ท้า ทายความรู้
ความสามารถและองค์การมีการประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อมาประกอบการพิจารณาการ
ตัดสินใจเลื่อนขัน้ อย่างยุตธิ รรม ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์(2558)
ได้ศกึ ษาพบว่า การได้รบั การยอมรับในผลงาน ความรับผิดชอบงาน ลักษณะของงานทีท่ า ความ
เจริญ ก้าวหน้ าในการทางาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อ ม ค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทใน ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ข้อเสนอแนะ
1 . เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ควรทาการศึกษาและวิจยั เชิง
คุ ณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงและมีความ
ละเอียดมากยิง่ ขึน้ สามารถนาไปวิเคราะห์ และนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาระบบการทางานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการข้าราชการธุรการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 9 ได้อย่างแท้จริง
2. ควรทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เพิม่ เติม เพื่อให้ทราบข้อมูลที่
หลากหลายของประชากรในแต่ภาค ว่ามีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วนาไปปรับ
ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการบริหารงานบุคคล
3. ควรมีการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่อง เพราะความคิดเห็นของข้าราชการธุรการในสังกัด
สานักงานอัยการภาค 9 ในแต่ละช่วงเวลามีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
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