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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน             
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม  
ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ประกอบไปด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายธุรการ และจ้างเหมาบริการ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ด้านความส าเร็จ
ในการท างานด้านความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า 
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน ในส่วนปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร ได้แก่ ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการท างาน   
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ บุคลากร 
 
บทน า 

 ความส าเร็จขององค์การ คือ การมีประสิทธิผลในการท างานซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย 
การมีประสิทธิภาพการท างานของมนุษย์ในองค์การและการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ  
การจะเพ่ิมความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และความพึงพอใจในผลผลิตขององค์การ จ าเป็นต้อง
ศึกษาแนวคิดแนวปฏิบัติในการปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ       
การบริหารบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลในองค์การเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของความส าเร็จขององค์การ  
     
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร : กรณีศึกษา 
ส านักงานอัยการจังหวดันนทบุร ี
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ
ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง การปรับแต่งบุคลิกภาพ การใช้ประโยชน์จากเรื่องความ
ต้องการของมนุษย์ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาค่านิยม การก าหนดเป้าประสงค์ของชีวิตและการ
ท างาน และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง (สมใจ ลักษณะ, 2552, หน้า 12) ซึ่งปัจจัยส าคัญที่จะท า
ให้องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจนน าไปสู่ประสิทธิผลบรรลุความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด 
คือ คน หรือบุคลากรในองค์การ การบริหารบุคลากรหรือการบริหารงานบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะของการดูแลบรรยากาศแรงจู งใจในการท างาน 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังการได้ระดับผลิตผลที่สูงทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ ล้วนเป็นผลมาจากการบริหารบุคลากรในองค์การทั้งสิ้น องค์การที่มียุทธศาสตร์  และ
กระบวนการการบริหารบุคลากรที่ดีย่อมได้เปรียบมากกว่าองค์การที่ไม่สนใจคุณภาพของการบริหาร
บุคลากร การศึกษาเรื่องการบริหารบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมีประโยชน์ทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่        
เป็นผู้บริหารจัดการ และผู้ปฏิบัติงานเป็นสมาชิกในองค์การสาระส าคัญจะอยู่ที่การพิจารณาสิ่งที่ควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จของการบริหารบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ          
ขององค์การเช่นกัน 

บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยใช้กลวิธีหรือเทคนิคการปฏิบัติงานที่จะสร้างผลงานได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลงาน        
ที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยใช้ทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มีความสุขกับ       
การท างานและพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะพัฒนาคุณภาพ และ
ปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

 ดังนั้น การท างานในองค์การจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ      
ในการท างาน และอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน 
ความส าเร็จของการท างานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ท างานในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ
เป็นส าคัญ องค์การใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยก็คือ คน  หรือ
บุคลากรในองค์การ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด และเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าและส าคัญที่สุดตามหลักการบริหาร การสร้างเสริมความต้องการในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือความส าเร็จของงาน และ
ขององค์การอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. ในการวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน           
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การประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการสืบค้น         
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          
ของบุคลากร ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 

 
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของส านักงานอัยการ

จังหวัดนนทบุรี 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกจากบุคลากร เจ้าหน้าที่ 

ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 คน ดังนี้ 
 1. อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน 1 คน 

2. อัยการผู้ช่วยส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน 1 คน 
3. นิติกรปฏิบัติช านาญการ จ านวน 1 คน 
4. นิติกรปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 
5. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ จ านวน 1 คน 
6. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 
7. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 
8. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ านวน 1 คน 

 9. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ านวน 1 คน 
10. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 คน 

  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่  แบบสัมภาษณ์                  
แบบมีโครงสร้าง คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถามที่
แน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีเก็บรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ งานวิจัย 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารของทางราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตาม
ค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้
แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยน าข้อมูล     
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาจัดจ าแนกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

1) ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการท า
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและระยะเวลาตามท่ีก าหนด โดยงานออกมามีความถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพ 
สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความภาคภูมิใจที่สามารถลงมือปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหา         
ได้ด้วยตนเอง และสามารถที่จะแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือ 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  
ของความส าเร็จในหน่วยงานได้ 

2) ด้านความยอมรับนับถือ บุคลากรไดรับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาด้วยความ
เคารพและให้เกียรติ การไดรับก าลังใจผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกันตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม ท าให้ไดรับการยอมรับว่าเป็นบุคลากร
คนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 

3) ด้านลักษณะงานที่ท า บุคลากรมีความพึงพอใจกับงานที่เหมาะสมและตรงกับความรู้
ความสามารถของตนเอง งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เนื่องจากงานที่ท า
มีความหลากหลาย เป็นงานที่ท าให้มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความละเอียดรอบคอบ 
แต่ก็มีบ้างที่มองว่าเป็นงานประจ าที่น่าเบื่อ ไม่คาดหวังว่างานนั้นจะต้องได้รับการพัฒนา  หรือ  
ให้ความส าคัญ 

4) ด้านความรับผิดชอบ การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน  
แต่ละเรื่อง ผู้บังคับบัญชาจะให้อิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าสั่งต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ก็สามารถมีอิสระในการแก้ไขปัญหา  และ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จนส าเร็จ รวมถึงผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมสามารถ  
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ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

5) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน บุคลากรส่วนใหญ่มองว่า ประสบการณ์ในการ
ท างานสามารถส่งผลให้สามารถเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น การได้รับการฝึกอบรม
ตามสายงานที่ตนเองท าอยู่ การได้ย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวตามภูมิล าเนา จะท าให้มีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็มีบุคลากรบางส่วนมองว่า ต าแหน่งที่ตนปฏิบัติงานอยู่ไม่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า 
เนื่องจากเป็นแค่จ้างเหมาบริการ เงินเดือนน้อย ไม่มีสวัสดิการใดๆ ซึ่งจะต้องไปสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการ จึงจะสามารถท าให้บุคลากรส่วนนี้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

2. วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

1) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ส านักงาน ไม่มีความทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อในการปฏิบัติงาน รวมถึง
สถานที่ปฏิบัติงานที่คับแคบ 

2) ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน มีการประมวลผลที่ล่าช้า ไม่มีความรวดเร็ว ไม่มีความทันสมัยและมาตรฐานที่ดีพอ 

3) ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน หากบุคลากรขาดความรู้ในการปฏิบัติดังกล่าวก็จะท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 

3. วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

1) ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ควรจัดสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่า
ครองชีพ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าครองชีพ สิ่งอุปโภค บริโภค ต่างๆก็มีราคาแพงขึ้น
เรื่อยๆ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น บ้านพักควรจัดให้เพียงพอกับจ านวนบุคลากรที่มีความประสงค์จะ
พักอาศัย หรือการให้ดอกเบี้ยถูกกรณีการกู้ซื้อบ้าน หรือการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณี          
ที่บุคลากรไม่ได้เป็นข้าราชการ ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การได้ 

2) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในที่ท างานที่ดีควร
ประกอบไปด้วย การมีห้องท างานเป็นสัดส่วนและมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของ
ต่างๆ รวมถึงมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ส าหรับการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ มีความรวดเร็ว มีความทันสมัย มีความเหมาะสม และมีความเพียงพอ สิ่งเหล่านี้จะมีส่วน 
ในการท าให้เกิดการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านการปกครองบังคับบัญชา การที่ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหาร มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอดส่อง
ดูแลความเป็นไปของการปฏิบัติงานอยู่อย่างสม่ าเสมอ เช่น การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา



6 
 

อย่างทั่วถึง งานไม่กระจุกตัวอยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ได้ตามความเป็นจริงและเป็นธรรม อีกทั้งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความอุ่นใจเพราะรู้สึกมีที่พ่ึงพิง 
ในยามที่มีปัญหา และยังส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ซึ่งจะท าให้เกิด
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงขึ้น 

4) ด้านความมั่นคงในการท างาน การมอบหมายหน้าที่การงานกับบุคลากรต้องเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และพิจารณาถึงเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ ควรสนับสนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานที่สูงขึ้น การเพ่ิม
โอกาสในการก้าวไปสู่ความส าเร็จ เช่น การเปิดโอกาสให้จ้างเหมาบริการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 
และการเปิดสอบเปลี่ยนสายงานให้กับข้าราชการ ซึ่งท าให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคงในการที่จะ
ร่วมงานกับองค์การ และยังสามารถสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การในระยะยาวได้อีกด้วย 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอัยการจังหวัด
นนทบุรี ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานตามเป้าหมายขององค์การ ประกอบไปด้วยปัจจัยจูงใจ      
ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นในการปฏิบัติงาน มีลักษณะสัมพันธ์กับงานโดยตรง จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านความส าเร็จในการท างาน สามารถปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการท าได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานและระยะเวลาตามที่ก าหนด โดยงานออกมามีความถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพ สามารถรับมือ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความภาคภูมิใจที่สามารถลงมือปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และ
สามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นให้กับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของความส าเร็จในหน่ วยงาน 
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวารา นาคเวก (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพของพนักงาน
ราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน เป็นความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานได้ สามารถรับมือและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความภาคภูมิใจที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ร่วมงานคนอ่ืน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในงานได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ขนส่ งทางอากาศของเอกชนแห่ งหนึ่ ง  
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในงาน ก็คือ การที่บุคคลสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ครั้นผลงานส าเร็จเกิดความรู้สึกพอใจในผลงาน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัชพล อินกว่าง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรณีศึกษา แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล 
กรมเสมียนตรา ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พบว่าข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้
ในแต่ละกระบวนการ หากได้รับงานที่ตรงตามความสามารถ  
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2) ด้านความยอมรับนับถือ การไดรับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพและ
ให้เกียรติ การไดรับก าลังใจผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกันตามความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคล สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม ท าให้ไดรับการยอมรับว่าเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวารา นาคเวก (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการยอมรับนับถือ การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ จะมีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของ
องค์การและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์การ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ   
ในการท างานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร             
ผลการศึกษาพบว่า การได้ยอมรับนับถือ คือ การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา  
จากเพ่ือนร่วมงานหรือบุคลากรอ่ืนๆ การยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี 
การให้ก าลังใจหรืออย่างอ่ืนที่เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชัชพล อินกว่าง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรณีศึกษา แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา  
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือ พบว่าการชมเชย และการให้ก าลังใจ 
จากผู้บังคับบัญชา และมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกัน 

3) ด้านลักษณะงานที่ท า บุคลากรมีความพึงพอใจกับงานที่เหมาะสมและตรงกับความรู้
ความสามารถของตนเอง งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เนื่องจากงานที่ท ามี
ความหลากหลาย เป็นงานที่ท าให้มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความละเอียดรอบคอบ  
แต่ก็มีบ้างที่มองว่าเป็นงานประจ าที่น่าเบื่อ ไม่คาดหวังว่างานนั้นจะต้องได้รับการพัฒนา  หรือให้
ความส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวารา นาคเวก (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพของ
พนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์            
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน การที่ได้ท าหน้าที่ในงานที่หลากหลาย ได้น าความรู้ที่ได้
ศึกษามาน ามาปรับใช้ได้ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะท าให้เกิดความถนัดในงาน อีกทั้งปริมาณงาน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามลักษณะงานตามคุณสมบัติแต่ละต าแหน่งของบุคลากร ได้ใช้ความรู้
ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ย่อมมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในการท างาน สนุกที่จะท างานนั้นต่อไป         
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมขององค์การ และท าให้บุคลากรเกิดความพึง
พอใจในงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของงาน คือ งานที่น่าสนใจ งานที่ต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะท าโดยล าพัง และ                
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ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชพล อินกว่าง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ         
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรณีศึกษา แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล 
ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะงานที่ท า พบว่าข้าราชการมีความ          
พึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ 

4) ด้านความรับผิดชอบ การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานแต่ละ
เรื่อง ผู้บังคับบัญชาจะให้อิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง
ต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ก็สามารถมีอิสระในการแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จนส าเร็จ รวมถึงผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมสามารถให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าในกรณีท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีส่วนช่วย
ส่งเสริมต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวารา นาคเวก (2555) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรับผิดชอบ การได้รับมอบหมาย           
ให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถอยู่เสมอ โดยงานที่มอบหมายเป็นงานที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ บุคลากรจะมีความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบ
เต็มที่ ไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานย่อมจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบ 
คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ มีอ านาจรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่โดยมีการควบคุมไม่มาก  

5) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ส่วนใหญ่มองว่า ประสบการณ์ในการท างาน
สามารถส่งผลให้สามารถเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น การได้รับการฝึกอบรมตาม
สายงานที่ตนเองท าอยู่ การได้ย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวตามภูมิล าเนา จะท าให้มีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น แต่ก็มีบางส่วนมองว่า ต าแหน่งที่ตนปฏิบัติงานอยู่ไม่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า เนื่องจาก           
เป็นแค่จ้างเหมาบริการ เงินเดือนน้อย ไม่มีสวัสดิการใดๆ ซึ่งจะต้องไปสอบแข่งขันเข้ารับราชการ         
จึงจะสามารถท าให้บุคลากรส่วนนี้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นวารา นาคเวก (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผลการศึกษาพบว่า 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของพนักงานราชการยังขาดความก้าวหน้า เนื่องจากระบบ
พนักงานราชการการประเมินผลเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ขาดการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น  
ซึ่งแตกต่างกับข้าราชการที่มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยความต้องการของพนักงาน
ราชการส่วนใหญ่ คือ ต้องการทราบถึงความก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคตที่นอกเหนือจาก
ความก้าวหน้าของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว และมีความต้องการที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
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เพ่ือที่จะได้รับสิทธิหรือสวัสดิการต่างๆ ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร              
ผลการศึกษาพบว่า ความก้าวหน้า คือ ได้รับเลื่อนขั้น ต าแหน่ง ให้สูงขึ้นของบุคลากรในองค์การ         
มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ดังนั้น เมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในปัจจัยจูงใจในภาพรวม       
การท างานก็ย่อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชพล อินกว่าง (2562)          
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรณีศึกษา          
แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา ผลการศึกษา
พบว่า ความก้าวหน้าในการท างานและการพัฒนาตนเอง มองว่าประสบการณ์ในการท างานตามที่
ได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่วางเอาไว้ ส่งผลโดยตรงต่อการก้าวหน้า และการเลื่อน
ขั้นในอาชีพ 

2. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
อัยการจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

1) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ส านักงาน ไม่มีความทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อในการปฏิบัติงาน รวมถึง
สถานที่ปฏิบัติงานที่คับแคบ สอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม (อ้างถึงใน อภิชัย จตุพรวาที , 
2557, หน้า 11) ได้สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยสถานที่
ปฏิบัติงาน หรือสภาพสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ปฏิบัติงานสะอาด มีอุปกรณ์  และ
เครื่องใช้ส านักงานอ านวยความสะดวกที่พอเพียงและเหมาะสม ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นและรวดเร็ว ได้ปริมาณงานและผลงานมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล 
(2557) ที่ ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่าบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลอยู่ในระดับดีม าก          
(เห็นด้วยมาก) โดยมีข้อเสนอแนะจ าแนกในแต่ละด้าน ดังนี้ ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในระดับดีที่สุด ซึ่งหมายถึง        
เห็นด้วยว่าความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการท างานมีความเหมาะสมที่สุดในการมีส่วนช่วยให้
การท างานมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรควรรักษามาตรฐาน ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือใน       
การท างานไว้ และหมั่นสอบถามบุคลากรอยู่เสมอถึงความต้องการ และความสะดวกในการใช้อุปกรณ์
เพ่ือส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

2) ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน มีการประมวลผลที่ล่าช้า ไม่มีความรวดเร็ว ไม่มีความทันสมัยและมาตรฐานที่ดีพอ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Certo (อ้างถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2552, หน้า 256) ได้สรุปว่า เทคโนโลยี        
มีความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริการ  
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การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในกระบวนการผลิต การควบคุม และการตรวจสอบคุณภาพ  
การจัดท าระบบข้อมูล การเชื่อมโยงการตลาดและการบริการเพ่ือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่สังคม       
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณประโยชน์ในการให้เทคโนโลยีท างานแทนมนุษย์ ในบางส่วนของงาน
ที่ต้องใช้ความแม่นย าถูกต้อง การคิดค านวณ การจัดข้อมูลแทนมนุษย์ต้องอาศัยความรวดเร็ว และ       
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558, หน้า 10) 
ประสิทธิภาพในมิติของขั้นตอนการบริหาร (Process) ได้แก่ การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน 
รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิม 

3) ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน หากบุคลากรขาดความรู้ในการปฏิบัติดังกล่าวก็จะท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Becker & Neuhauser (อ้างถึงใน เกศณรินทร์ งามเลิศ, 2559, หน้า 19-20) 
อธิบายว่า ประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัย
น าเข้าและผลผลิตขององค์การ คือ การบรรลุผลตามเป้าหมาย และองค์การในฐานะที่เป็นองค์กร    
ในระบบเปิด (Open System) ยังมีปัจจัยอ่ืนประกอบอีก ดังนี้ 

1. หากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานขององค์การนั้น มีความซับซ้อนต่ า หรือมีความ
แน่นอน มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการท างานขององค์การอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แน่ชัดว่าจะ
น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์การมากกว่าองค์การที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยาก และ
ซับซ้อนสูง หรือมีความไม่แน่นอน  

2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้มีผลท าให้ประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย 

3. ผลการท างานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4. หากพิจารณาควบคู่กันไปจะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
Becker & Neuhauser ยังเชื่ออีกว่าการสามารถมองเห็นผลการท างานขององค์การได้ และ 

มีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์การ เพราะองค์การสามารถทดลองและเลือกระเบียบ         
การปฏิบัติได้ซึ่งระเบียบการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโรจน์ ศรีบุญนาค (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองป้องกันและปราบปราม กรมศุลกากรผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย การที่องค์การมีบุคลากร
ที่มีทัศนะคติที่ดีโดยตระหนักว่าภารกิจและเป้าหมายขององค์การคือภารกิจของตน  การมีบุคลากรที่
ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านกฎหมายและสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังที่ก าหนดได้อย่าง
ถูกต้อง การมีบุคลากรระดับผู้น าหน่วยงานที่สามารถก าหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างชัดเจน 
เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติได้ การมีระเบียบคู่มือปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน การมีระบบบูรณาการ 
การได้รับการสนับสนุนทางเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมและทันสมัย  จากผลการวิจัยยังทราบว่า
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ปัญหาบุคลาการยังขาดความรู้
ความช านาญด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการสื่อสารและการประสานงาน
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ระหว่างส่วนงานภายในและภายนอก ปัญหาจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ
และยังขาดแคลนเครื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ปัญหาการโยกย้ายบุคลากรท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดท าแผนในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก
ล าดับชั้น รวมทั้งจัดตั้งคณะท างานจัดท าหลักสูตรอบรมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและ
ปราบปรามโดยเฉพาะ นอกจากนั้นควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการปฏิบัติงาน มีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานของแต่ละส่วนงาน ตลอดทั้ง
ควรจัดท าแผนของบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยอย่างเพียงพอ 

3. ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอัยการ
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

1) ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ควรจัดสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครอง
ชีพ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าครองชีพ สิ่งอุปโภค บริโภค ต่างๆก็มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ 
รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น บ้านพักควรจัดให้เพียงพอกับจ านวนบุคลากรที่มีความประสงค์จะพักอาศัย 
หรือการให้ดอกเบี้ยถูกกรณีการกู้ซื้อบ้าน หรือการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีที่บุคลากรไม่ได้เป็น
ข้าราชการ ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ
องค์การได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกอร  สืบสิน (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบว่า เงินเดือนและสวัสดิการมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
เป็นเรื่องที่องค์การต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยยึดหลักความเป็นธรรม อีกทั้งต้องให้พนักงานได้ใช้สิทธิ์
ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงจะท าให้พนักงานรู้สึกถึงความเอาใจใส่ที่องค์การมีต่อพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึก
ว่าตนเองได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี จึงเกิดความรู้สึกอยากทุ่มเทท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของยงยุทธ เกษสาคร (อ้างถึงใน ภัตราพร ชนะการณ์, 2561, หน้า 17-18) กล่าวว่า 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Salary) ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ต้องอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นที่พอใจของบุคลากรในองค์การ 

2) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในที่ท างานที่ดีควร
ประกอบไปด้วย การมีห้องท างานเป็นสัดส่วนและมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆ 
รวมถึงมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ส าหรับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ        
มีความรวดเร็ว มีความทันสมัย มีความเหมาะสม และมีความเพียงพอ สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนในการท าให้เกิด
การส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของยงยุทธ เกษสาคร (อ้างถึงใน 
ภัตราพร ชนะการณ์, 2561, หน้า 17-18) กล่าวว่า สภาพการท างาน (Working Conditions) เช่น สภาพ
การท างานในที่ท างาน เช่น แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ บรรยากาศในการท างาน ชั่วโมง
ท างานที่เหมาะสมเพียงพอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เมธี ไพรชิต (2556) ที่ได้ศึกษาหาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท สุธานี จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละปัจจัย ได้แก่ ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ควรจัดให้มี
เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ในการท างานต่างๆ อย่างเพียงพอหรือสามารถจัดหามาให้ได้ทันทีที่
ต้องการและมีความปลอดภัยในการท างาน 

 
3) ด้านการปกครองบังคับบัญชา การที่ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหาร มีความรู้

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอดส่อง
ดูแลความเป็นไปของการปฏิบัติงานอยู่อย่างสม่ าเสมอ เช่น การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างทั่วถึง งานไม่กระจุกตัวอยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ตามความเป็นจริงและเป็นธรรม อีกทั้งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความอุ่นใจเพราะรู้สึกมีที่พ่ึงพิงใน
ยามที่มีปัญหา และยังส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของยงยุทธ เกษสาคร 
(อ้างถึงใน ภัตราพร ชนะการณ์, 2561, หน้า 17-18) กล่าวว่า ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
ด าเนินงาน มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข ให้ค าแนะน าในการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น 
มีการสั่งงานหรือมอบหมายงานชัดเจน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความยุติธรรมในการบังคับบัญชา จะท าให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายองค์การ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราลักษณ์ จันดี (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สรุปว่า 
ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคี
ในองค์การ ตระหนักในการอยู่ร่วมกัน เมื่อมีข้อผิดพลาดก็ใช้เหตุผล ในการแก้ปัญหา ให้อภัยซึ่งกัน
และกัน ให้โอกาสบุคลากรแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ลดความขัดแย้งใน
การท างาน จัดกิจกรรมภายในองค์การที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ ผลักดันให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการท างาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิดใหม่ๆ หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการท างานเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่ามีความส าคัญ
ในการมีส่วนร่วม แบ่งความรับผิดชอบภาระงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้สิทธิในการท างานอย่างอิสระใน
กรอบขององค์การ เพ่ิมความดึงดูดใจในการท างานในต าแหน่งหน้าที่งานพิเศษและมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่งานนั้น มีกรอบทิศทางเป้าหมายในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นระบบ มีการกระจายภาระงาน ลดความซับซ้อนและลดปริมาณงานของ
บุคลากรตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม 

4) ด้านความมั่นคงในการท างาน การมอบหมายหน้าที่การงานกับบุคลากรต้องเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และพิจารณาถึงเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานที่สูงขึ้น การเพ่ิมโอกาสใน
การก้าวไปสู่ความส าเร็จ เช่น การเปิดโอกาสให้จ้างเหมาบริการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ และการเปิด
สอบเปลี่ยนสายงานให้กับข้าราชการ ซึ่งท าให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคงในการที่จะร่วมงานกับองค์การ 
และยังสามารถสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การในระยะยาวได้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด 
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บางโม (อ้างถึงใน อภิชัย จตุพรวาที, 2557, หน้า 11) ได้สรุปว่า ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความม่ันใจอยู่เสมอว่าต าแหน่งหน้าที่ที่ตนกระท านั้นจะเป็นอะไร ผู้บริหารที่ดี
จะต้องพยายามสนับสนุน ให้ข้าราชการของตนก้าวหน้าต่อไปให้มากท่ีสุด หาโอกาสให้ได้รับต าแหน่ง
หน้าที่สูงขึ้น สนับสนุนให้เรียนต่อหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า ความพอใจ
ในความก้าวหน้าของต าแหน่งงานบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพอใจใน
ความก้าวหน้าของต าแหน่งงานอยู่ในระดับดีมาก องค์การที่ดีควรมีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ
ต าแหน่งงานที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรสามารถวางแผนความก้าวหน้าในการท างานของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เป็นส่วนช่วยให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่ าปัจจัยในการ
ท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยพบปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ ความมั่ นคงก้าวหน้าในงาน          
มีนัยส าคัญที่ 0.048 ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงปัจจัยในการ
ท างานเพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1. ควรมีการปรับปรุงระบบฐานด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การได้ 

2. ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
ที่เป็นปัจจัยในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ควรมีคุณภาพ มีความทันสมัย มีความ
เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน และมีปริมาณท่ีเพียงพอ รวมถึงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานควรมีแสงสว่าง 
เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. ควรมีการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการองค์การ โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ในการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
น าไปสู่การปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา คอยให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง ผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามความเป็นจริงและเป็นธรรม ซึ่งส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน ซึ่งจะท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงขึ้น 

4. ควรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถ และพิจารณาถึงเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ สนับสนุน
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ส่งเสริมให้บุคลากรมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานที่สูงขึ้น
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการก้าวไปสู่ความ
มั่นคงในอาชีพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านนโยบายและ

การบริหารงาน ด้านทัศนคติในการท างาน ด้านพฤติกรรมบุคคลและองค์การ คุณธรรมและจริยธรรม 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ

ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เพ่ือจะท าให้ทราบข้อมูลความถูกต้องและความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
3. ควรมีการศึกษาเรื่องเดียวกันแต่เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละส านักงานอัยการจังหวัดอ่ืนๆ ศึกษาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร 
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