ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร
สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน จำนวน 120 คน โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ความถี่ สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ
สูงสุดในจังหวัดขอนแกน ไดแก ปจจัยดานการทำงานเปนทีม (Beta = 363) ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Beta =
.280) ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Beta = .244) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด
ในจังหวัด ขอนแกน ควรมีก ารอบรมการใชเทคโนโลยีที่ ทัน สมั ยในการปฏิ บั ติงาน การประชุมทางไกล มี กิ จกรรม
Workshop ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูจากผูมีทรงคุณวุฒิ สรางวิสัยทัศนขององคกร
รวมกันโดยการมีสวนรวมในการทำงาน มีการแบงานกันทำตามความสามารถทำงานเปนทีม และมีการตั้งตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการทำงาน
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Abstract
This research study The objectives were 1) to study the performance level of the personnel
of the Attorney General's Office in Khon Kaen Province, 2) to study the factors affecting the efficiency of
the personnel of the Attorney General's Office in Khon Kaen Province, and 3) to study the
recommendations. Regarding the efficiency of the operations of personnel of the Attorney General's
Office in Khon Kaen Province The sample consisted of 120 personnel under the Office of the Attorney
General in Khon Kaen Province using Taro Yamane's formula. The statistics used to analyze the data
were percentage, mean, frequency, standard deviation, and multiple regression.
The results of the research showed that 1) the level of efficiency in the performance of
personnel of the Attorney General's Office in Khon Kaen Province 2) Factors affecting the performance of
personnel of the Attorney General's Office in Khon Kaen Province were teamwork factor (Beta = 363),
achievement motivation factor (Beta = .280). The transformational leadership factor (Beta = .244) was
able to predict 77.20 percent with a statistically significant level of .05 and 3) recommendations on the
efficiency of the provincial Attorney General's office personnel. Khon Kaen There should be training in
the use of modern technology in operation. Remote meetings, workshops, workshops to exchange and
transfer knowledge from experts Create a common corporate vision by participating in the work. There is
a division of work according to the ability to work as a team. and have set indicators to evaluate the
performance
Keywords: Factors affecting, Efficiency, Operations, The Attorney General's Office
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ในยุคปจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจดานสังคม
การเมื อ ง ความก า วหน าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล อ ม สิ่ งเหล านี้ ก อ ให เกิ ด การแขงขั น ส งผลให ห ลายองค ก รทั้ ง
หนวยงานราชการและเอกชน หลายหน วยงานมีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานเพื่อให องคกรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวได แตการที่องคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวไดนั้น มิไดอาศัยแคเพียง
บุคลากรที่เกง หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการบริหารงานที่ดีเพื่อใหไดมาซึ่งการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตางๆ ขึ้นทั้งในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับภายในประเทศขึ้นมามากมาย โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีแนวโนมตอเนื่องไปสูทศวรรษหนา
(ศิริกาญจนวงษเสรี และสุรีย โบษกรณัฏ, 2559)
ปจจัยที่มีผลทำใหองคกรสามารถดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพจนนำไปสูเปาหมายที่ตั้งไว หรือสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคได เกิดขึ้นไดจากหลายสวนประกอบกัน เชน คน ระบบงาน วิธีดำเนินงาน การบริหารงาน โครงสราง
องคกร แรงจูงใจในการทำงาน สิ่งเหลานี้เกิดจากผลของการบริหารงานทั้งสิ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ องคกร
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ที่มีกระบวนการบริหารงานที่ดี ยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ในระบบการบริหารงานขององคกรปจจัยในการ
ทำงานที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย ในองคกรทุกองคกรไมมีใครปฏิเสธไดวาทรัพยากรมนุษยเปนผูที่มีหนาที่ทำงาน
ใหกับ องคกร เป น ป จจัยสำคัญ ในการควบคุมกลไกในการทำงานที่จ ะทำใหการทำงานลุลวงไดต ามเป าหมายและ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว หากผูบริหารขององคกรใหความสำคัญกับการสรางความสุข และความพึงใจจึงเปนสิ่งสำคัญ
มากต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร ทำให บุ ค ลากรมี ค วามตั้ งใจในการปฏิ บั ติ งาน ทำให ผ ลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และอีกประการหนึ่งการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น ไดบุคลากรทุกคนมีสวนสำคัญ
เปนอยางยิ่งในการชวยขับเคลื่อน ผลักดัน ใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย ซึ่งความรวมมือรวมกันนั้นเองจะนำพา
องคกรไปสูผลสำเร็จ (ปญญาพร ฐิติพงศ, 2558)
สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกนเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โดย และ
ปฏิบัติตาม แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2559-2562 มุงเนนการทำงาน
เพื่อประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมที่ประชาชนหรือบุคคลภายนอก เขาถึงไดงาย มี
มาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัย รวดเร็ว โปรงใส เสมอภาค เปนธรรม มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
จากขอมูลเชิงลึกการปฏิบัติงานในสภาพบริบทปจจุบัน เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น และบุคลากรสำนักงานอัยการ
จังหวัด เปนคนที่รับราชการมาเปนเวลานานแลว หรือคนเกาคนแก มีขอจำกัดดานเทคโนโลยี จึงทำใหบุคลากรเกิด
ทัศนะคดีที่ไมดีตอระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีแนวโนมวาจะถูกปลอยปละละเลยไมยึดถือตามระบบมาตรฐานงาน
สำนักงานอัยการสูงสุด อาจทำใหระบบไดรับ ผลกระทบ อีกทั้งขอบเขตความครอบคลุมการปฏิบั ติงานของระบบ
มาตรฐานงานธุรการจัดการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด เนนการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานอัยการสูงสุดหรือ
งานธุรการสำนักงานอัยการสูงสุดเทานั้น ไมอาจกลาวถึงขาราชการอัยการ ทำใหเกิดความคลองตัวของการปฏิบัติงาน
ไมไดกอใหเกิดประสิทธิผลที่ดี และประสิทธิภาพของการบริการประชาชนที่ดีเทาที่ควร (สำนักงานอัยการจังหวัด
ขอนแกน, 2564) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
อัยการในจังหวัดขอนแกน เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนทุนขององคกรที่มีคา เปนสิ่งสำคัญประการหนึ่งอยูที่ผูนำและ
ผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และสามารถเรียนรูถึงสถานการณ แนวคิด เทคนิคการดำเนินงาน เพื่อใหสามารถปรับตัวสู
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในอนาคตได การวิจัยนี้สามารถนำขอสนเทศไปใชเปนประโยชนตอผูบริหารในการใชเปนขอมูล เพื่อ
พัฒนาองคการและตอบสนองตอประชาชนในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จังหวัดขอนแกน
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สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน ไดแก
ปจจัยดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานการทำงานเปนทีม ปจจัยดาน
เครือขายในการทำงาน และปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ปจจัยดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
2. ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง
3. ปจจัยดานการทำงานเปนทีม
4. ปจจัยดานเครือขายในการทำงาน
5. ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ดานทักษะการปฏิบัติงาน
2. ดานเทคนิคการปฏิบัติงาน
3. ดานปริมาณงาน
4. ดานคุณภาพของงาน
5. ดานทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน จำนวน 170
คน (สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแกน, 2564)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน จำนวน
120 คน โดยการใชสูตรหาขนาดกลุมตัวอยางของ (Yamane, 1973 : 727) คำนวนตามสัดสวนและทำการสุมอยางงายดวย
วิธีการจับฉลาก
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
Rating Scale 5 ระดั บ ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข อ ง โดยข อ คำถามได ค รอบคลุ ม ถึ ง
วัตถุประสงคที่ตองการวิจัย ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายปดเป นประเภทสอบถามรายการ (Check list)
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหนง ตอนที่ 2 เปน
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แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จังหวัดขอนแกน ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จั งหวั ด ขอนแก น มี ลั ก ษณะเป น แบบปลายเป ด (Open Ende) ผู วิจั ย ได น ำแบบสอบถามมาหาคุ ณ ภาพภาพของ
เครื่องมือ ไดแก 1 นำแบบสอบถามพบที่ปรึกษาและดำเนินการปรังปรุงแกไขตามคำแนะนำ (2 นำแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนำเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความ
สอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคำถาม Index of Item-Objective Congruence : IOC พบวามีคา (IOC = 1.00
และ 3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 42 ชุด ซึ่งผลการประเมินมีอำนาจจำแนก
ระหวาง .352 - .891 และหาค าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach ซึ่งผลการประเมิ น คาความ
เชื่อมั่นมีคาความเชื่อมั่น 0.890
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 นำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยจากคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงอัยการจังหวัดขอนแกนเพื่อประสานขอมูลการเก็บขอมูล
3.2 นำหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.3 ใหมีผูชวยผูวิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย
3.4 เก็บขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 นำแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
4.2 นำแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลว ลงรหัสตามแบบ (Coding Form)
4.3 นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอมากำหนดเกณฑของการใหคะแนน ดังนี้
4.4 การจัดกระทำคะแนนระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จังหวัดขอนแกน โดยแบงเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Lilert’s Scale) มี 5 ระดับ
ไดแก
มากที่สุด
กำหนดให
5 คะแนน
มาก
กำหนดให
4 คะแนน
ปานกลาง
กำหนดให
3 คะแนน
นอย
กำหนดให
2 คะแนน
นอยที่สุด
กำหนดให
1 คะแนน
นำแบบสอบถามไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยกำหนดใช ดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด,
2556)
คาเฉลี่ย 4.51–5.00
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51–4.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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คาเฉลี่ย 2.51–3.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51–2.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00–1.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)
5.2 สถิติที่ใชในการการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จังหวัดขอนแกน สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.3 สถิติทดสอบสมมติฐานวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
อั ย การสู ง สุ ด ในจั ง หวั ด ขอนแก น โดยใช การวิ เคราะห ถดถอยพหุ คู ณ เชิ งเส น ตรง (Multiple Linear Regression
Analysis) ใชการเลือกตัวแปรโดยวิธีนำตัวแปรเขาทั้งหมด (Enter Regression)
5.4 การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ
สู ง สุ ด ในจั ง หวั ด ขอนแก น จะใช วิ ธี การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การวิ เคราะห เนื้ อ หา (Content
Analysis) และพรรณนาความ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( Χ = 4.17, S.D. = .33) เรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานปริมาณงาน ( Χ = 4.37, S.D. =
.49) ด านทั กษะการปฏิ บั ติ งาน ( Χ = 4.26, S.D. = .50) ด านเทคนิ คการปฏิ บั ติ งาน ( Χ = 4.24, S.D. = .52) ด า น
คุณภาพของงาน ( Χ = 4.06, S.D. = .40) ดานทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน ( Χ = 3.92, S.D. = .55) ตามลำดับ
ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน ในภาพรวม
และรายดาน
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
S.D.
แปลผล
อันดับที่
Χ
สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน
1. ดานทักษะการปฏิบัติงาน
4.26
.50
มาก
2
2. ดานเทคนิคการปฏิบัติงาน
4.24
.52
มาก
3
3. ดานปริมาณงาน
4.37
.49
มาก
1
4. ดานคุณภาพของงาน
4.06
.40
มาก
4
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ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน
5. ดานทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน
โดยรวม

Χ

S.D.

แปลผล

อันดับที่

3.92
4.17

.55
.33

มาก
มาก

5
-

2. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน
ไดแก ปจจัยดานการทำงานเปนทีม (Beta = 363) ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Beta = .280) ปจจัยดานภาวะผูนำ
การเปลี่ยนแปลง (Beta = .244) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เขีย นเป น สมการพยากรณ ได ดั ง นี้ สมการพยากรณ ป จ จั ย ที่ ส งผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร
สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน โดยใชคะแนนดิบ คือ Yˆ = 1.283 + 0.220 (X3) + 0.204 (X5) + 0.148 (X2)
และสมการพยากรณ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน โดยใชคะแนนมาตรฐาน คือ Ẑ = 0.363 (X3) + 0.280 (X5) + 0.244 (X2) ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน
ตัวแปรอิสระ
B
S.E.
Beta
t
Sig.
a คาคงที่ (Constant)
1.283
.233
5.519
.00
1. ปจจัยดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (X1)
.033
.046
.047
.722
.47
2. ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (X2)
.148
.047
.244
3.162
.00*
3. ปจจัยดานการทำงานเปนทีม (X3)
.220
.059
.363
3.745
.00*
4. ปจจัยดานเครือขายในการทำงาน (X4)
.068
.058
.106
1.184
.24
5. ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X5)
.204
.046
.280
4.454
.00*
R = .879 R2 = .772
หมายเหตุ. * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ในจั งหวั ด
ขอนแกน ควรมีการอบรมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน การประชุมทางไกล มีกิจกรรม Workshop
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูจากผูมีทรงคุณวุฒิ สรางวิสัยทัศนขององคกรรวมกันโดยการ
มีสวนรวมในการทำงาน มีการแบงานกันทำตามความสามารถทำงานเปนทีม และมีการตั้งตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ทำงาน
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อภิปรายผล
สมมติฐานการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จังหวัดขอนแกน ไดแก ปจจัยดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานการ
ทำงานเปนทีม ปจจัยดานเครือขายในการทำงาน และปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน ไดแก ปจจัยดานการทำงานเปนทีม (Beta = 363) ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Beta = .280) ปจจัยดาน
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Beta = .244) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. ปจจัยดานการทำงานเปนทีม สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จังหวัดขอนแกน เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา สรางการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ชวยใหเกิด
ความสามัคคี ระหวางสมาชิกในองคกร รวมกันเสนอแนะแนวคิดในการทำงาน และมีการใหสมาชิกในทีมไดทำหนา
หนาที่และความรับผิดชอบตามความสามารถ ทำใหงานบรรลุเปาหมายที่ตองการ สมาชิกในทีมไดเรียนรูและพัฒนา
ตัวเองจากการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกันภายในทีม สามารถดำเนินงานไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ และมีคุณภาพ
สอดคลองกับแนวคิดของ อริศษรา อุมสิน (2560 : 20) ไดกลาววา คุณลักษณะของการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ
นั้น สมาชิกในทีมงานจะตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ไววางใจกัน ซึ่งจะนำมายอมรับในความรู ความสามารถ และเห็น
คุณคาของสมาชิก การมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน รวมถึงการมีสวนรวมในการคิด การปฏิบัติ และการแกปญหา โดยใช
การสื่อสารแบบเปด เปนการสื่อสารสองทาง โดยสามารถนำไปสูเปาหมาย ซึ่งจะสงผลตอความสำเร็จของทีมงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย เพ็ชรนพรัตน (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่สงผลตอ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการสำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผลการวิ จั ย พบวา สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร วมงานส งผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของข า ราชการสำนั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ ทองทิพภา วิริยะพันธุ. (2551 : 11)
กลาวถึงความสำคัญของการทำงานเปนทีมดังนี้ เนื่องจากความสำเร็จขององคการขึ้นอยูกับการบริหารทีมงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การบริหารทีมงานจึงมีความจำเปนตองทำความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ของกระบวนการใน
การบริหารทีมงานใหกระจางชัดในทุกแงมุม ไมวาจะเปน หลักในการทำงานเปนทีม องคประกอบของทีมงาน การ
กำหนดวัตถุประสงคของทีมงาน ตลอดจนวิธีกระตุนหรือจูงใจใหเกิดการทำงานเปนทีมอยางตอเนื่อง เพื่อใหทีมงานได
ชวยกันทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย ขององคการ หากผูบริหารสามารถเรียนรูและนำมาใชประโยชน
อยางเต็มที่ จะสงผลดีตอองคการเปนอยางมาก ทั้งในดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ และใน
ดานการสรางความแข็งแกรงขององคการ ทำใหองคการเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
2. ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน
จังหวัดขอนแกน เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงขับภายในที่บุคคล
มีความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังนั้น
องคกรใดมีบุคลากรที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ก็จะทำใหงานประสบความสำเร็จสูงมีความกาวหนา ไดรับผลงานที่มี
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คุณภาพ และมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นไปดวย สอดคลองกับแนวคิดของ McClelland (1887) ไดกลาววา แรงจูงใจที่
สำคัญที่สุดของมนุษย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งควรใหความสำคัญมากกวาแรงจูงใจอื่นๆ ผูที่จะทำงานไดอยางประสบ
ผลสำเร็จจะตองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ความสำเร็จของงานจะกระทำไดโดยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปน
สำคัญ เมื่อแตละบุคคลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงก็จะสามารถปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ไดสำเร็จ และชวยใหผลการปฏิบัติงานที่ได
ออกมานั้นมีประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ภีรพัฒน ธรรมมาพิสมัย (2563)
ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอำเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานความมั่นคงในการทำงาน ความสุขในการทำงาน แรงจูงใจในการ
ทำงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน ความมั่น คงในการทำงาน มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิดา ประพฤติธรรม (2563) ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ความ
ตองการไดรับการยอมรับในการปฏิบัติงานทั้งจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา รวมถึงการไดรับการสนับสนุนใหมี
ความกาวหนาที่เหมาะสมกับผลงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ
สูงสุดในจังหวัดขอนแกน เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ องคกรที่มีผูบริหารที่มีภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงสามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองบนพื้ น ฐานของความแตกตางของแตล ะบุ ค คล เพื่ อการปฏิ บั ติงานให บ รรลุเป าหมายขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญตอผูบริหารทุกองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย
ไชยจิตร (2564) ไดศึกษา การศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานเปนทีม
ของครูโรงเรียนในอำเภอน้ำยืนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูใชวิธีการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน พบวา มีปจจัยทางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่ทำนายประสิทธิภาพการทำงานเปน
ทีมของครูโรงเรียนในอำเภอน้ำยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทั้งหมด 2 ดาน
สามารถรวมกันพยากรณตัวแปรเกณฑไดดี คิดเปนรอยละ 31.9 สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา แกวนารี (2557) ได
ศึกษา ภาวะผูน ำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลำปาง จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ลำปาง โดยรวมอยู ในระดั บ มาก ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะทั่ วไปของหั วหน า ส ว นที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ดานของ
หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 05 และสอดคลองกับแนวคิดของ Bass and Avolio (1994 : 2) กลาววาไววา
ผูน ำการเปลี่ยนแปลง จะมีการสรางสิ่งที่อยูภายในใหเกิดเปนการพั ฒ นาอยางยั่งยืนและมีพลัง ความสามารถและ
รวดเร็ว แตกตางจากภาวะผูนำแลกเปลี่ยน ที่เป นการบริหารจัดการตามความคาดหวังของรางวัล ภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงที่วาสามารถเห็นไดจากผูนำที่มีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผู
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ตามใหมองงานของพวกเขาในแงมุมใหม ๆ ทำใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ และวิสัยทัศน ของทีมและของ
องคการ มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ชักนำ
ใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูสิ่งที่จะทำใหกลุมไดประโยชน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
(1) ดานทักษะการปฏิบัติงาน ควรมีการสอนงานการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนทักษะการปฏิบัติงานที่เปน
ประโยชน เปดโอกาสใหซักถามปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน และชวยกันแกไขใหภารกิจสำเร็จลุลวง
(2) ดานเทคนิคการปฏิบัติงาน บุคลากรควรมีการกำหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการทำงานเปน
ทีมแบงหนาที่ตามความถนัด
(3) ดานปริมาณงาน บุคลากรควรปฏิบัติงานใหบรรลุตัวชี้วัดขององคกร และมีการพัฒนาคุณภาพและปริมาณ
งานอยางสม่ำเสมอ
(4) ดานคุณภาพของงาน บุคลากรควรมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของตนเอง สรางทีมงานที่มีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ และทำงานที่รับผิดชอบสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนด
(5) ดานทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรมีการประชุมเตรียมความพรอม การระดมความคิดในการ
ปญหาในระหวางการปฏิบัติงาน รวมกันวางแผน การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และรวมกันประเมินผล
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาแนวการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด
ขอนแกน มีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อเก็บขอมูลปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผานมา ระดมความคิดเห็น
ในการสรางแนวทางในการพัฒนาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(2) ควรศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยในสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่
มีคุณคาพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
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