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ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน 

Factors affecting personnel performance office of the attorney general  

in Khon Kaen Province 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน จำนวน 120 คน โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ความถ่ี สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ

สูงสุดในจังหวัดขอนแกน ไดแก ปจจัยดานการทำงานเปนทีม (Beta = 363) ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Beta = 

.280) ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Beta = .244) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด

ในจังหวัดขอนแกน ควรมีการอบรมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน การประชุมทางไกล มีกิจกรรม 

Workshop ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูจากผูมีทรงคุณวุฒิ 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 

 ในยุคปจจุบันท่ีโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจดานสังคม 

การเมือง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพแวดลอม สิ่งเหลานี้กอใหเกิดการแขงขันสงผลใหหลายองคกรท้ัง

หนวยงานราชการและเอกชน หลายหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานเพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีวางไวได แตการท่ีองคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไวไดนั้น มิไดอาศัยแคเพียง

บุคลากรท่ีเกง หรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการบริหารงานท่ีดีเพ่ือใหไดมาซ่ึงการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ในชวงทศวรรษท่ีผานมาไดเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญตางๆ ขึ้นท้ังในระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค และระดับภายในประเทศข้ึนมามากมาย โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญท่ีมีแนวโนมตอเนื่องไปสูทศวรรษหนา  

(ศิริกาญจนวงษเสรี และสุรีย โบษกรณัฏ, 2559) 

 ปจจัยท่ีมีผลทำใหองคกรสามารถดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพจนนำไปสูเปาหมายท่ีต้ังไว หรือสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคได เกิดขึ้นไดจากหลายสวนประกอบกัน เชน คน ระบบงาน วิธีดำเนินงาน การบริหารงาน โครงสราง

องคกร แรงจูงใจในการทำงาน สิ่งเหลานี้เกิดจากผลของการบริหารงานท้ังสิ้น ท้ังในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ องคกร
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ท่ีมีกระบวนการบริหารงานท่ีดี ยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ในระบบการบริหารงานขององคกรปจจัยในการ

ทำงานท่ีสำคัญท่ีสุดคือทรัพยากรมนุษย ในองคกรทุกองคกรไมมีใครปฏิเสธไดวาทรัพยากรมนุษยเปนผูท่ีมีหนาท่ีทำงาน

ใหกับองคกร เปนปจจัยสำคัญในการควบคุมกลไกในการทำงานท่ีจะทำใหการทำงานลุลวงไดตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว หากผูบริหารขององคกรใหความสำคัญกับการสรางความสุข และความพึงใจจึงเปนสิ่งสำคัญ

มากตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทำใหบุคลากรมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ทำใหผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และอีกประการหนึ่งการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น ไดบุคลากรทุกคนมีสวนสำคัญ

เปนอยางย่ิงในการชวยขับเคลื่อน ผลักดัน ใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย ซ่ึงความรวมมือรวมกันนั้นเองจะนำพา

องคกรไปสูผลสำเร็จ (ปญญาพร ฐิติพงศ, 2558)  

 สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกนเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โดย และ

ปฏิบัติตาม แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2559-2562 มุงเนนการทำงาน

เพ่ือประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมท่ีประชาชนหรือบุคคลภายนอก เขาถึงไดงาย มี

มาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัย รวดเร็ว โปรงใส เสมอภาค เปนธรรม มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

จากขอมูลเชิงลึกการปฏิบัติงานในสภาพบริบทปจจุบัน เนื่องจากภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และบุคลากรสำนักงานอัยการ

จังหวัด เปนคนท่ีรับราชการมาเปนเวลานานแลว หรือคนเกาคนแก มีขอจำกัดดานเทคโนโลยี จึงทำใหบุคลากรเกิด

ทัศนะคดีท่ีไมดีตอระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีแนวโนมวาจะถูกปลอยปละละเลยไมยึดถือตามระบบมาตรฐานงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด อาจทำใหระบบไดรับผลกระทบ อีกท้ังขอบเขตความครอบคลุมการปฏิบัติงานของระบบ

มาตรฐานงานธุรการจัดการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด เนนการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานอัยการสูงสุดหรือ

งานธุรการสำนักงานอัยการสูงสุดเทานั้น ไมอาจกลาวถึงขาราชการอัยการ ทำใหเกิดความคลองตัวของการปฏิบัติงาน

ไมไดกอใหเกิดประสิทธิผลท่ีดี และประสิทธิภาพของการบริการประชาชนท่ีดีเทาท่ีควร (สำนักงานอัยการจังหวัด

ขอนแกน, 2564) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

อัยการในจังหวัดขอนแกน เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนทุนขององคกรท่ีมีคา เปนสิ่งสำคัญประการหนึ่งอยูท่ีผูนำและ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ และสามารถเรียนรูถึงสถานการณ แนวคิด เทคนิคการดำเนินงาน เพ่ือใหสามารถปรับตัวสู

เปลี่ยนแปลงตางๆ ในอนาคตได การวิจัยนี้สามารถนำขอสนเทศไปใชเปนประโยชนตอผูบริหารในการใชเปนขอมูล เพ่ือ

พัฒนาองคการและตอบสนองตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน 

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน 
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สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน ไดแก 

ปจจัยดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานการทำงานเปนทีม ปจจัยดาน

เครือขายในการทำงาน และปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน จำนวน 170 

คน (สำนกังานอัยการจังหวัดขอนแกน, 2564) 

  1.2 กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน จำนวน 

120 คน โดยการใชสูตรหาขนาดกลุมตัวอยางของ (Yamane, 1973 : 727) คำนวนตามสัดสวนและทำการสุมอยางงายดวย

วิธีการจับฉลาก 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

Rating Scale 5 ระดับ ท่ีผู วิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยขอคำถามไดครอบคลุมถึง

วัตถุประสงคท่ีตองการวิจัย ดังนี้ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามปลายปดเปนประเภทสอบถามรายการ (Check list) 

เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหนง ตอนท่ี 2 เปน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. ดานทักษะการปฏิบัติงาน 

2. ดานเทคนิคการปฏิบัติงาน 

3. ดานปริมาณงาน 

4. ดานคุณภาพของงาน 

5. ดานทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. ปจจัยดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

2. ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

3. ปจจัยดานการทำงานเปนทีม 

4. ปจจัยดานเครือขายในการทำงาน 

5. ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ende) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของ

เครื่องมือ ไดแก 1  (ำนะนแนำแบบสอบถามพบท่ีปรึกษาและดำเนินการปรังปรุงแกไขตามคำ  2 นำแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนำเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน  3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความ

สอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคำถาม Index of Item-Objective Congruence  : IOC  (พบวามีคา  IOC = 1 .00 

และ 3) การทดลองใชเคร่ืองมือกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 42 ชุด ซ่ึงผลการประเมินมีอำนาจจำแนก

ระหวาง .352 - .891 และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach ซ่ึงผลการประเมินคาความ

เชื่อม่ันมีคาความเชื่อม่ัน 0.890 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 นำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือการวิจัยจากคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงอัยการจังหวัดขอนแกนเพ่ือประสานขอมูลการเก็บขอมูล 

  3.2 นำหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

  3.3 ใหมีผูชวยผูวิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย 

  3.4 เก็บขอมูลเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  4.1 นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 

  4.2 นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณแลว ลงรหัสตามแบบ (Coding Form)  

  4.3 นำแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอมากำหนดเกณฑของการใหคะแนน ดังนี้ 

  4.4 การจัดกระทำคะแนนระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน โดยแบงเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Lilert’s Scale) มี 5 ระดับ 

ไดแก  

   มากท่ีสุด   กำหนดให  5 คะแนน 

   มาก  กำหนดให  4 คะแนน 

   ปานกลาง  กำหนดให  3 คะแนน 

   นอย   กำหนดให  2 คะแนน 

   นอยท่ีสุด   กำหนดให  1 คะแนน 

  นำแบบสอบถามไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยกำหนดใช ดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด, 

2556) 

    คาเฉลี่ย 4.51–5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

    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  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

  5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

  5.2 สถิติท่ีใชในการการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  5.3 สถิติทดสอบสมมติฐานวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

อัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน โดยใช การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression 

Analysis) ใชการเลือกตัวแปรโดยวิธีนำตัวแปรเขาท้ังหมด (Enter Regression) 

  5.4 การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ

สูงสุดในจังหวัดขอนแกน จะใชวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การวิเคราะห เนื้อหา (Content 

Analysis) และพรรณนาความ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( Χ  = 4.17, S.D. = .33) เรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานปริมาณงาน ( Χ  = 4.37, S.D. = 

.49) ดานทักษะการปฏิบัติงาน ( Χ  = 4.26, S.D. = .50) ดานเทคนิคการปฏิบัติงาน ( Χ  = 4.24, S.D. = .52) ดาน

คุณภาพของงาน ( Χ  = 4.06, S.D. = .40) ดานทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน ( Χ  = 3.92, S.D. = .55) ตามลำดับ 

ดังตาราง 1 

 

ตารางที่ 1  ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน ในภาพรวม

และรายดาน 

ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน 
Χ  S.D. แปลผล อันดับที่ 

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 
Χ  S.D. แปลผล อันดับที่ 

5. ดานทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน 3.92 .55 มาก 5 

โดยรวม 4.17 .33 มาก - 

 

 2. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน 

ไดแก ปจจัยดานการทำงานเปนทีม (Beta = 363) ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Beta = .280) ปจจัยดานภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลง (Beta = .244) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย

เขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้ สมการพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน โดยใชคะแนนดิบ คือ Ŷ  = 1.283 + 0.220 (X3) + 0.204 (X5) + 0.148 (X2) 

และสมการพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน โดยใชคะแนนมาตรฐาน คือ Ẑ  = 0.363 (X3) + 0.280 (X5) + 0.244 (X2) ดังตาราง 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t Sig. 

a คาคงท่ี (Constant) 1.283 .233 - 5.519 .00 

1. ปจจยัดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (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. ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์(X5) .204 .046 .280 4.454 .00* 

R = .879 R2 = .772 

หมายเหตุ. * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน ควรมีการอบรมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน การประชุมทางไกล มีกิจกรรม Workshop 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูจากผูมีทรงคุณวุฒิ สรางวิสัยทัศนขององคกรรวมกันโดยการ

มีสวนรวมในการทำงาน มีการแบงานกันทำตามความสามารถทำงานเปนทีม และมีการต้ังตัวชี้วัดในการประเมินผลการ

ทำงาน 
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อภิปรายผล 

สมมติฐานการวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน ไดแก ปจจัยดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานการ

ทำงานเปนทีม ปจจัยดานเครือขายในการทำงาน และปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน ไดแก ปจจัยดานการทำงานเปนทีม (Beta = 363) ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Beta = .280) ปจจัยดาน

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Beta = .244) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี้  

 1. ปจจัยดานการทำงานเปนทีม สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา สรางการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ชวยใหเกิด

ความสามัคคี ระหวางสมาชิกในองคกร รวมกันเสนอแนะแนวคิดในการทำงาน และมีการใหสมาชิกในทีมไดทำหนา

หนาท่ีและความรับผิดชอบตามความสามารถ ทำใหงานบรรลุเปาหมายท่ีตองการ สมาชิกในทีมไดเรียนรูและพัฒนา

ตัวเองจากการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกันภายในทีม สามารถดำเนินงานไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับแนวคิดของ อริศษรา อุมสิน (2560 : 20) ไดกลาววา คุณลักษณะของการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ

นั้น สมาชิกในทีมงานจะตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ไววางใจกัน ซ่ึงจะนำมายอมรับในความรู ความสามารถ และเห็น

คุณคาของสมาชิก การมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน รวมถึงการมีสวนรวมในการคิด การปฏิบัติ และการแกปญหา โดยใช

การสื่อสารแบบเปด เปนการสื่อสารสองทาง โดยสามารถนำไปสูเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลตอความสำเร็จของทีมงานได

อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย เพ็ชรนพรัตน (2559) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ ทองทิพภา วิริยะพันธุ. (2551 : 11) 

กลาวถึงความสำคัญของการทำงานเปนทีมดังนี้ เนื่องจากความสำเร็จขององคการขึ้นอยูกับการบริหารทีมงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การบริหารทีมงานจึงมีความจำเปนตองทำความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ของกระบวนการใน

การบริหารทีมงานใหกระจางชัดในทุกแงมุม ไมวาจะเปน หลักในการทำงานเปนทีม องคประกอบของทีมงาน การ

กำหนดวัตถุประสงคของทีมงาน ตลอดจนวิธีกระตุนหรือจูงใจใหเกิดการทำงานเปนทีมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทีมงานได

ชวยกันทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย ขององคการ หากผูบริหารสามารถเรียนรูและนำมาใชประโยชน

อยางเต็มท่ี จะสงผลดีตอองคการเปนอยางมาก ท้ังในดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ และใน

ดานการสรางความแข็งแกรงขององคการ ทำใหองคการเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน  

 2. ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดใน

จังหวัดขอนแกน เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงขับภายในท่ีบุคคล

มีความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังนั้น

องคกรใดมีบุคลากรท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง ก็จะทำใหงานประสบความสำเร็จสูงมีความกาวหนา ไดรับผลงานท่ีมี
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คุณภาพ และมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนไปดวย สอดคลองกับแนวคิดของ McClelland (1887) ไดกลาววา แรงจูงใจท่ี

สำคัญท่ีสุดของมนุษย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงควรใหความสำคัญมากกวาแรงจูงใจอ่ืนๆ ผูท่ีจะทำงานไดอยางประสบ

ผลสำเร็จจะตองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง ความสำเร็จของงานจะกระทำไดโดยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปน

สำคัญ เม่ือแตละบุคคลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงก็จะสามารถปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ไดสำเร็จ และชวยใหผลการปฏิบัติงานท่ีได

ออกมานั้นมีประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ภีรพัฒน ธรรมมาพิสมัย (2563) 

ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอำเภอโนน

สะอาด จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานความม่ันคงในการทำงาน ความสุขในการทำงาน แรงจูงใจในการ

ทำงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน ความม่ันคงในการทำงาน มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิดา ประพฤติธรรม (2563) ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ความ

ตองการไดรับการยอมรับในการปฏิบัติงานท้ังจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา รวมถึงการไดรับการสนับสนุนใหมี

ความกาวหนาท่ีเหมาะสมกับผลงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 3. ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ

สูงสุดในจังหวัดขอนแกน เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ องคกรท่ีมีผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงสามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองความเชื่อ ทัศนคติ และพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองบนพ้ืนฐานของความแตกตางของแตละบุคคล เพ่ือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญตอผูบริหารทุกองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย 

ไชยจิตร (2564) ไดศึกษา การศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานเปนทีม

ของครูโรงเรียนในอำเภอน้ำยืนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูใชวิธีการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบข้ันตอน พบวา มีปจจัยทางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีทำนายประสิทธิภาพการทำงานเปน

ทีมของครูโรงเรียนในอำเภอน้ำยืน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ท้ังหมด 2 ดาน 

สามารถรวมกันพยากรณตัวแปรเกณฑไดดี คิดเปนรอยละ 31.9 สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา แกวนารี (2557) ได

ศึกษา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลำปาง จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดลำปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวนท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ท้ัง 4 ดานของ

หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 05 และสอดคลองกับแนวคิดของ Bass and Avolio (1994 : 2) กลาววาไววา 

ผูนำการเปลี่ยนแปลง จะมีการสรางสิ่งท่ีอยูภายในใหเกิดเปนการพัฒนาอยางย่ังยืนและมีพลัง ความสามารถและ

รวดเร็ว แตกตางจากภาวะผูนำแลกเปลี่ยน  ท่ีเปนการบริหารจัดการตามความคาดหวังของรางวัล ภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงท่ีวาสามารถเห็นไดจากผูนำท่ีมีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผู
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ตามใหมองงานของพวกเขาในแงมุมใหม ๆ ทำใหเกิดการตระหนักรูในเร่ืองภารกิจ และวิสัยทัศน ของทีมและของ

องคการ มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพมากข้ึน ชักนำ

ใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูสิ่งท่ีจะทำใหกลุมไดประโยชน  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

 (1) ดานทักษะการปฏิบัติงาน ควรมีการสอนงานการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนทักษะการปฏิบัติงานท่ีเปน

ประโยชน เปดโอกาสใหซักถามปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน และชวยกันแกไขใหภารกิจสำเร็จลุลวง 

 (2) ดานเทคนิคการปฏิบัติงาน บุคลากรควรมีการกำหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการทำงานเปน

ทีมแบงหนาท่ีตามความถนัด 

 (3) ดานปริมาณงาน บุคลากรควรปฏิบัติงานใหบรรลุตัวชี้วัดขององคกร และมีการพัฒนาคุณภาพและปริมาณ

งานอยางสม่ำเสมอ  

 (4) ดานคุณภาพของงาน บุคลากรควรมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของตนเอง สรางทีมงานท่ีมีความ

เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี และทำงานท่ีรับผิดชอบสำเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 (5) ดานทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรมีการประชุมเตรียมความพรอม การระดมความคิดในการ

ปญหาในระหวางการปฏิบัติงาน รวมกันวางแผน การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา และรวมกันประเมินผล 

 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 (1) ควรศึกษาแนวการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัด

ขอนแกน มีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บขอมูลปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานท่ีผานมา ระดมความคิดเห็น

ในการสรางแนวทางในการพัฒนาในการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (2) ควรศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยในสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแกน เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยท่ี

มีคุณคาพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม 
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