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ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบคุลากรในสงักดั

สาํนักศาลยติุธรรมประจาํภาค 5

จรรยา สถติย์

บทคดัย่อ

การวจิยัเรอืง ปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสํานัก

ศาลยุตธิรรมประจาํภาค 5 มวีตัถุประสงคค์อื 1) เพอืศกึษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

ทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสงักดัสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5

2) เพอืศกึษาปัจจยัความสุขในการทํางานทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร

ในสงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ

ลกูจา้งประจาํ ลูกจา้งชวัคราว ซงึเป็นบุคลากรของศาลในสงักดัสาํนักศาลยุตธิรรมประจําภาค 5

จาํนวน 300 คน โดยคาํนวณตามสตูรของ Yamane โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ การทดสอบแบบการถดถอยพหุคูณ

(Multiple regression analysis) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for windows

ผลการวจิยัพบว่า

1. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรในสงักัดสํานักศาลยุติธรรม

ประจาํภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทสีดุ (𝑥 =4.25)

2. ปัจจยัด้านความสุขในการทํางานของบุคลากรในสงักดัสํานักศาลยุตธิรรมประจํา

ภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥 =4.17)

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านความสุขในการทํางานมีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 (R=0.788)

คาํสาํคญั : สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน , ความสขุในการทาํงาน, ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
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Abstract

Objective of “The factor affecting to work efficiency of personnel affiliation in

administrative office of the court of justice, region V” research is 1) To study the work

environment factors affecting the work efficiency of personnel affiliation in administrative

office of the court of justice, region V. 2) To study the happiness in work affecting the

work efficiency of personnel affiliation in administrative office of the court of justice,

region V.

The sample of this study is administrative office of the court of justice’s

government officer, government employee, permanent employee and temporary

employee who work in administrative office of the court of justice, region V 300 sample

with Taro Yamane formula. The researcher use questionnaire to collect research data

and analyze with descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard

deviation make a hypothesis test by Multiple regression analysis on SPSS program.

Research finding:

1) Level of work environment factors of personnel affiliation in administrative

office of the court of justice, region V higher ( =4.25)

2) Level of the happiness in work of personnel affiliation in administrative office

of the court of justice, region V higher ( =4.17)

3) The work environment factors and happiness in work affecting to work

efficiency of personnel affiliation in administrative office of the court of justice, region V

with statistical significance at 0.05 level (R=0.788)

Keywords: Work Eenvironment , Happiness in Work, Work Efficiency
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บทนํา

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ปัจจุบันองค์กรทงัภาคธุรกิจและภาคราชการมีการเปลยีนแปลงไป โดยเฉพาะการ

เปลียนแปลงหรอืปรบัเปลยีนโครงสร้างในองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆ ซงึต้องเร่งพฒันา

บุคลากรเพอืใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของประชาชน ทําใหบุ้คลากรไดร้บัผลกระทบจาก

การเปลยีนแปลงกบักระบวนการทาํงานทรีวดเรว็ขนึ ทนัสมยัมากขนึซงึอาจก่อใหเ้กดิปัญหาใน

องคก์รและส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากร องคก์รในภาครฐัถอืเป็น

องค์กรทีมีขนาดใหญ่องค์กรหนึงทีมีหน้าทีดูแล อํานวยความสะดวก ให้บริการประชาชน

ตามบรบิทหน้าทขีองส่วนราชการนันๆ บุคลากรของภาครฐัถอืเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึงที

จะช่วยขบัเคลือนนโยบายของผู้บริหารประเทศไปสู่ประชาชนเพือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

เศรษฐกจิมเีสถยีรภาพ นําไปสูก่ารพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าและสรา้งขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัในอนาคต

สาํนักงานศาลยุตธิรรมถอืเป็นหน่วยงานหนึงในกระบวนการยุตธิรรมจะมคีวามเขม้แขง็ไดเ้มอื

บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ยึดมันในความถูกต้อง ตามกฎหมาย

ระเบียบปฏิบัติ หลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็มที

ซึงจะส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ร ับความเป็นธรรมอย่างทัวถึง

ซงึกระบวนการอํานวยความยตุธิรรมของศาลยตุธิรรมจะสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชนได้

มากน้อยเพยีงใด, การปฏบิตัหิน้าทขีองบุคลากรในสาํนักงานศาลยตุธิรรมจงึมสีว่นสําคญัอยา่ง

ยงิ แต่เนืองจากปัจจุบนัสํานักงานศาลยุตธิรรมมกีารจดัตงัศาลเพมิขนึเพอืรองรบัปรมิาณคดทีี

เพมิมากขนึนัน ประกอบกบัปัจจยัความต้องการของบุคลากรยงัไม่ไดร้บัการตอบสนองอย่าง

เพยีงพอ จงึจาํเป็นทจีะตอ้งหาแนวทางและปัจจยัต่างๆ ทช่ีวยสง่เสรมิใหบ้คุลากรมปีระสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานทสีงูขนึ

ดงันนัผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจทจีะศกึษาปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ

บุคลากรในสงักัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5 เพอืสามารถนําข้อมูลไปปรบัใช้ในการ

บรหิารงานภายใน และส่งเสรมิปัจจยัดา้นทสี่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร

เพอืให้บุคลากรมีประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานทสีูงขนึ เป็นไปตานโยบาย วิสยัทศัน์ และ

พนัธกจิ ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม และยกระดบัองคก์รสูค่วามเป็นเลศิต่อไป

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั

1.เพอืศกึษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทํางานทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรในสงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

2.เพือศึกษาปัจจัยความสุขในการทํางานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5
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1.3 สมมติฐานของการวิจยั

ผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมตฐิานของการวจิยัไว้ ดงันี

1. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร

ในสงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

2. ปัจจยัความสุขในการทํางานมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏิบตังิานของบุคลากรใน

สงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

1.4 ขอบเขตของการวิจยั

1. ขอบเขตดา้นเนือหา เป็นการศกึษาปัจจยัทสี่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ

บุคลากรในสงักดัสาํนกังานศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

2. ขอบเขตดา้นพนืทใีนการศกึษาครงันีดําเนินการศกึษาบุคลากรในสงักดัสํานักงาน

ศาลยุตธิรรมประจําภาค 5 ในเขตพนืทภีาคเหนือตอนบน ซงึประกอบไปดว้ย จงัหวดัเชยีงใหม่

จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัลําพูน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดั

แมฮ่่องสอน รวมทงัสนิ 27 ศาล

3. ขอบเขตดา้นประชากรทศีกึษาในครงันี ไดแ้ก่ ขา้ราชการศาลยุตธิรรม ลกูจา้งประจํา

พนักงานราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างชวัคราว ซึงเป็นบุคลากรของศาลในสงักดัสํานักศาล

ยตุธิรรมประจาํภาค 5

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าได้รบั

1. เพอืทราบถงึระดบัปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานเพอืใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป

2. เพือทราบถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานทีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

3. เพือทราบถึงปัจจัยความสุขในทํางานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง

แนวคิดทฤษฎีสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

สนีิย์ จนิตกะเวศ (2563) กล่าวไวว้่า สงิแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถงึ การมสีถานที

ทาํงานทมีคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงาน มอีุปกรณ์และเครอืงมอืทจีําเป็นใน

การทํางานเพอือํานวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพยีงพอสําหรบัปฏบิตังิาน ซึงสงิเหล่านีมผีล

ต่อการทาํงานของบคุลากร หากองคก์รมสีภาพแวดลอ้มการทาํงานทดีจีะทาํใหบุ้คลกรเกดิความ

กระตอืรอืรน้และตอ้งการทจีะปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ
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นําผงึ นวลพรรณ (2557) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถงึ ความพงึ

พอใจในอุปกรณ์และเครืองมือทีมีความพร้อม การจัดเตรียมไว้สําหรับการปฏิบัติงาน

มีการจัดสํ านั กง านอ ย่า ง เ ป็นสัดส่วนมีร ะ เบียบ เ รียบร้อยกํ าหนดไว้อย่ า งถู กต้อ ง

รวมถงึการจดัความปลอดภยั อาํนวยความสะดวกในการเดนิทางในการปฏบิตังิาน

Gilmer (1973 อา้งถงึใน สนีิย์ จนิตกะเวศ, 2563, ได้แบ่งองค์ประกอบทีใช้ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานศาลยุตธิรรมมทีงัหมด 6

ดา้น ดงันี (1) ความมนัคงปลอดภยั (Security) (2) โอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน (Opportunity

for Advancement) (3) องค์การและการจัดการ (Company and Management) (4) ค่าจ้าง

(Wages) (5) สภาพการทํางาน (Working Conditions) (6) สวสัดิการหรือผลประโยชน์อืนๆ

ทไีดร้บั (Benefits)

แนวคิดทฤษฎีความสขุในการทาํงาน

นนัทนา ละมอ่ม (2560) ไดก้ล่าวถงึความสุขในการทํางาน หมายถงึ ความรูส้กึทเีกดิขนึ

ภายในจิตใจของพนักงานทีตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนในระหว่างการทํางานโดยที

พนกังานนนัเกดิความพงึพอใจในงาน ความรนืรมยใ์นงาน และความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน

สรินิทร แซ่ฉวั (2553) ไดก้ล่าวถงึ ความสขุในการทาํงาน หมายถงึ ความรูส้กึหรอือารมณ์

ประเภทหนึง ความสุขมหีลายระดบัตงัแต่ความสบายใจเลก็น้อยหรอืความพอใจจนถงึความ

เพลดิเพลนิหรอืเตม็ไปดว้ยความสนุกกบัสงิททีาํใหเ้กดิความสขุ

Warr (1990อ้างถงึใน นันทนา ละม่อม, 2560 หน้า 13) ได้กล่าวว่า ความสุขในการ

ทํางานเป็นความรูส้กึทเีกดิขนึภายในจติใจของบุคคลทตีอบสนองต่อเหตุการณ์ทเีกดิขนึในการ

ทาํงาน หรอืประสบการณ์ของบุคคลในการทาํงาน เป็นพนืฐานของการมชีวีติทดีี ซงึความสุขใน

การทํางานประกอบด้วย(1) ความรืนรมย์ในงาน(Arousal) (2) ความพึงพอใจในงาน

(Pleasure)

(3) ความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน(Self-Validation)

แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

สนีิย์ จนิตกะเวศ (2563) ไดก้ล่าวถงึ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคลเกดิจาก

สภาพของแต่ละคนทไีม่เหมอืนกนั สภาพร่างกายจติใจ การศกึษา ความรูค้วามสามารถความ

ถนัดต่างๆ โดยมปัีจจยัสนับสนุนซงึมผีลต่อวธิกีารทํางานให้บุคคลนันมปีระสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานต่างกนัและสามารถนํามาวดัคา่ได้

สรินิภา ทาระนัด(2561) ไดก้ล่าวถงึ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน คอื ความสามารถของ

บุคคลทีจะปฏิบัติงานตามทีได้ร ับมอบหมายให้สําเร็จได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตาม

กาํหนดเวลา มคีณุภาพ โดยใชท้รพัยากรทมีอียูอ่ยา่งคุม้คา่ และประหยดั
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Plowman &Peterson (1989 อ้างถงึใน สนีิย์ จนิตกะเวศ, 2563 ไดส้รุปองค์ประกอบ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว้ 4 ข้อ ดังนี 1) คุณภาพของงาน (Quality) 2) ปริมาณ

(Quantity) 3) เวลา (Time) 4) คา่ใชจ้า่ย (Cost)

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาพที 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั

วิธีดาํเนินการวิจยั

การศึกษาวิจัยในครังนี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)

ใชว้ธิกีารเชงิสาํรวจ (Survey) โดยใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครอืงมอืใน

การรวบรวมขอ้มูล เพอืศกึษาปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรใน

สังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5 โดยทําการศึกษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน

และความสุขในการทาํงานทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสาร

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

1. ความมนัคงปลอดภยั

2. โอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน

3. องคก์ารและการจดัการ

4.คา่จา้ง

5. สภาพการทาํงาน

6. สวสัดกิารหรอืผลประโยชน์อนื ๆ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

1. คณุภาพของงาน

2.ปรมิาณงาน

3.เวลาทใีชใ้นการ

ปฏบิตังิาน
ความสขุในการทาํงาน

1.ความพงึพอใจในงาน

2. ความรนืรมยใ์นงาน

3.ความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน
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บทความและงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือเป็นแนวทางในการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจ ัย

โดยวธิกีารดาํเนินการวจิยัมหีวัขอ้ ดงันี

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

2. การสรา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

4. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู

การทดสอบวดัค่าความเชอืมนัของแบบสอบถาม ( Reliability) ไดจ้ดัทําแบบสอบถาม

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทมีลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยัครงันีจาํนวน 40 คน โดยวธิี

หาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (Alpha coefficient) โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธแิอลฟาครอน

บาค (Cronbach’s Alpha) โดยเท่ากบั 0.98 ซงึมากกว่า 0.70 สรุปได้ว่าแบบสอบถามทุกขอ้มี

ความน่าเชอืถอืสามารถนําไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไปได้

ผลการวิจยั

ส่วนที 1 ผลการศึกษาขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบว่ า กลุ่ มตัวอย่ างส่วน ใหญ่ เ ป็น เพศหญิง จํ านวน 214 คน

(ร้อยละ 71.30) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 126 คน (ร้อยละ 42) ระดับการศึกษา

ปรญิญาตรี จาํนวน 154 คน (รอ้ยละ 51.30) ประเภทบุคคลกร ขา้ราชการศาลยุตธิรรมจาํนวน

223 คน (รอ้ยละ 74.30) และระยะเวลาในการทาํงาน 5-15 ปี จาํนวน 117 คน (รอ้ยละ 39.00)

ส่วนที 2 สรปุผลการศึกษาระดบัสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสุขในการ

ทาํงาน และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบคุลากรในสงักดัสาํนักศาลยุติธรรมประจาํ

ภาค 5

ระดบัสภาพแวดลอ้มในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทสีุดโดยมคี่าเฉลยีเท่ากบั

( =4.25) และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 โดยด้านสภาพการทํางานมีค่าเฉลีย

มากทสีดุ ( =4.30) รองลงมาคอืดา้นคา่จา้ง ( =4.28) ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงานเท่ากบั

( =4.25) ดา้นสวสัดกิารหรอืผลประโยชน์อนืๆ ( =4.24) ดา้นองคก์ารและการจดัการ( =4.23)

และดา้นความมนัคงปลอดภยั ( =4.22) ตามลาํดบั

ระดับความสุขในการทํางานของโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ

( =4.17) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 โดยด้านความพงีพอใจในงานมคี่าเฉลีย

มากทีสุ ด ( =4.27) รอ งลงมาคือด้ า นความกร ะตือ รือ ร้น ในการทํ า ง าน ( =4.18)

ดา้นความรนืรมยใ์นงานเทา่กบั( =4.06) ตามลาํดบั

ระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทสีุดโดยมคี่าเฉลยีเท่ากบั

( =4.31) และสว่นเบยีงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.60 โดยดา้นคณุภาพของงานมคีา่เฉลยีมากทสีดุ
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( =4.35) รองลงมาคอืด้านเวลาทใีชใ้นการปฏิบตัิงานเท่ากบั( =4.34) และดา้นปรมิาณงาน

เทา่กบั( =4.24) ตามลาํดบั

ส่วนที 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั

สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านทมีอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรในสงักดัสาํนักศาลยตุธิรรมประจําภาค 5 ไดแ้ก่ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้น

องค์การและการจดัการ ดา้นค่าจา้ง และดา้นสภาพการทํางาน ซงึน้อยกว่าระดบันัยสําคญัที

กาํหนด

ความสขุในการทาํงานดา้นทมีอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรใน

สงักดัสาํนักศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5 ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจในงาน ดา้นความรนืรมยใ์นงาน

ดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน ซงึน้อยกว่าระดบันยัสาํคญัทกีาํหนด

พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทํางาน และความสุขในการ

ทาํงานกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัมาก (R=0.788)

และทดสอบสมมตฐิานดว้ยการวเิคราะหค์วามถดถอย พบว่าในภาพรวมมคีวามสามารถในการ

พยากรณ์คดิเป็นรอ้ยละ 62 อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานและความสุขในการทํางานมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดั

สาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ

จากผลการวจิยั เรอืง ปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดั

สาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5 ผูว้จิยัไดนํ้ามาอภปิรายดงันี

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในการทํางานของบุคลากรในสงักดัสํานักศาลยุตธิรรม

ประจําภาค 5 พบว่ามปัีจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสาํนกัศาลยุตธิรรมประจําภาค 5 ทรีะดบัความมนีัยสาํคญั 0.05

มี 4 ปัจจยัดว้ยกนั คอื ปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นองคก์ารและการจดัการ ดา้น

ค่าจา้ง และด้านสภาพการทํางาน โดยปัจจยัดา้นสภาพการทํางานมผีลต่อระดบัประสทิธภิาพ

การปฏิบัติงานมากทีสุด (β =0.365) รองงลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์การและการจัดการ (β

=0.162) ปัจจยัดา้นคา่จา้ง (β =0.108) และโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน (β =0.097) ซงึเป็นไป

ตามสมมตฐิาน อย่างมนีัยสาํคญัทรีะดบัสถติิ 0.05 ทงันีเป็นเพราะว่าปัจจยัทงั 4 ดา้น สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรในสงักดัสํานักศาลยุตธิรรมประจําภาค 5 ประกอบไป

ดว้ย

1. ด้านสภาพการทํางานทมีบีรรยากาศในสถานททีํางาน ทเีอืออํานวยในการทํางาน

และการนําวสัดุอุปกรณ์ เครอืงมอืเครอืงใช้ททีนัสมยัอย่างเพยีงพอในการทํางาน ทําให้ช่วย

สนับสนุนการทํางานมีความสะดวกและรวดเรว็สร้างความพอใจให้กบัผู้ปฏิบตัิงานสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนิีย์ จนิตกะเวศ (2563)

ศึกษาเรือง สภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในหน่วยงาน
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สว่นกลางของสาํนักงานศาลยุตธิรรม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซงึความคดิเหน็ของบุคลากรใน

หน่วยงานส่วนกลางของสาํนักศาลยุตธิรรมจงัหวดักุรงเทพมหานคร มรีะดบัสภาพแวดลอ้มโดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่าการมอุีปกรณ์เครอืงมอืเครอืงใชใ้นการทํางานอย่าง

เพยีงพอและทนัสมยันันช่วยส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกใหก้ารปฏบิตัสิําเรจ็ลุล่วงดว้ยดี มี

คุณภาพและประสทิธิภาพ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สาวิตรี สองศรี (2560) กล่าวว่า

สภาพแวดล้อมในการทํางานมผีลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเนืองจาก

บุคลากรภายในองค์กรเมอืมสีภาพแวดลอ้มในการทํางานทดีมีบีรรยากาศทเีหมาะสมในการ

ทํางานจะทําใหส้ามารถปฏบิตังิานได้อย่างเต็มความสามารถ และสอดคล้องกบั ทฤษฎีของ

Gilmer (1973) กล่าวถงึ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Working Conditions)

ทเีป็นลกัษณะองคป์ระกอบทเีออือาํนวยต่อการปฏบิตังิาน

2.ด้านองค์การและการจดัการ การทีบุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายขององคก์าร และระเบยีบปฏบิตังิานขององคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน จงึเป็นสงิ

ทีผู้กําหนดนโยบายต้องมีความเข้าใจทีเป็นไปในทศิทางเดียวกนักับผู้ปฏิบตัิงาน จึงส่งผล

ให้บุคลากรปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ สนีิย์ จนิตกะเวศ

(2563) กล่าวว่า การปฏิบตังิานของหน่วยงานจะต้องดําเนินและสอดคล้องกับนโยบายของ

ผูบ้รหิารซงึจําเป็นตอ้งเขา้ใจร่วมกนัทงัผูก้ําหนดนโยบายและผู้ปฏบิตัิ หากขาดความเขา้ใจที

ตรงกนัแลว้ยอ่มสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานมลีกัษณะกระจดักระจายไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของหน่วยงาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏิบตัิงาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนากร

เกือฐิติพร (2556) ศึกษาเกียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในองค์กรกบัผลการ

ปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารออมสนิในเขตจงัหวดันครราชสมีา กล่าวว่า สภาพแวดล้อม

ภายในองคก์รประกอบดว้ย ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นระบบการบรหิารจดัการดา้นโครงสรา้ง

องคก์รเป็นสงิกระตุน้ใหพ้นักงานเกดิความสุขในการทํางานอนัจะส่งผลให้ผลการปฏบิตังิานมี

ประสทิธภิาพและนํามาซงึความสาํเรจ็ขององคก์ร และสอดคลอ้งกนั วนนัพรณ์ ชนืพบิลูย์ (2552)

พบว่า สภาพแวดลอ้มดา้นองคก์ร เช่น ดา้นโครงสรา้งองคก์ารและดา้นระบบการบรหิารจดัการมี

ความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะถอืว่าหากองค์กรมสีภาพแวดล้อมในองค์กรทดีกีจ็ะส่งผลให้

การปฏบิตัิงานของพนักงานและขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้ง่าย โดยเฉพาะระบบบรหิาร

จดัการททีุกองค์กรจะต้องมกีารวางแผนไว้ใหเ้ป็นสดัส่วน รวมถงึรากฐาน โครงสร้งขององก์ร

จนเกดิเป็นวฒันธรรมขององคก์ร

3.ด้านค่าจ้าง เนืองจากบุคลากรได้ร ับรายได้ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ทีเหมาะสม

กบัความรูค้วามสามารถ ตําแหน่งงาน และหน้าททีไีด้รบัมอบหมายอย่างเหมาะสมซงึทําให้

บุคลากรมผีลการปฏบิตังิานสอดคลอ้งตามหน่วยงานไดก้าํหนดไว้ ซงึสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั

ของ เพ็ญศริิ แก้วมณี (2553) กล่าวว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจใน ค่าตอบแทนด้านต่างๆ

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะบรษิทักําหนดค่าตอบแทนโดย คาํนึงถงึความเสมอ

ภาคภายในทงีานมคีวามยากง่ายแตกต่างกนั ประกอบกบัการแข่งขนักบัองค์กรภายนอกอนืๆ



10

จึงทําให้ค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับเหมาะสมและเป็นทีพึงพอใจ ซึงแบ่งเป็นด้าน

เงนิเดอืน ดา้นเงนิคา่นายหน้าจากการขาย ดา้นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษ ดา้นเงนิโบนสัประจาํปี

4.ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน เนืองจากการทีบุคลากรได้รบัโอกาสในด้าน

ความกา้วหน้าในตําแหน่งทสีงูขนึ และไดร้บัโอกาสดา้นการศกึษาต่อ ศกึษาดูงานและฝึกอบรม

ซงึถอืวา่มคีวามจาํเป็นและชว่ยในการสนบัสนุนการกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าทกีารงาน จงึทาํให้

บุลากรเกดิความรูส้กึไดร้บัโอกาสกา้วหน้าอย่างเท่าเทยีมกนั ส่งผลใหเ้กดิการนําความรูต่้างๆ

มาพฒันาปรบัปรุงการปฏบิตังิานให้เกิดประสทิธภิาพ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อตัรเดช

ไมจ้นัทร์ (2560) กล่าวว่า ดา้นความมนัคงกา้วหน้าในงานโดยรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก

เพราะงานทไีดร้บัมอบหมายมสีว่นส่งเสรมิใหไ้ดร้บัความกา้วหน้า มโีอกาสไดเ้รยีนรูร้ะบบงานที

เกยีวขอ้งอยา่งสมาํเสมอ และมโีอกาสในการพฒันางานทรีบัผดิชอบอยา่งเตม็ที

และพบว่า ปัจจยัทไีม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสํานัก

ศาลยุติธรรมประจําภาค 5 ทรีะดบัความมนีัยสําคญั 0.05 คอื ดา้นความมนัคงในการทํางาน

และขององคก์าร และดา้นสวสัดกิารหรอืผลประโยชน์อนืๆ ทไีดร้บั ซงึมรีะดบัความคดิเหน็อยู่

ในระดบัมากทสีดุทงั 2 ดา้น ทงันีเป็นเพราะว่า ปัจจยัดงักล่าวบุคลากรมคีวามรูส้กึว่าเป็นปัจจยั

ทบีุคลากรได้รบัจากองค์กรอย่างเท่าเทยีมกนัตามประเภทของบุคลากร เนืองจากบุคลากร

ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการศาลยุตธิรรมซงึถอืว่าเป็นตําแหน่งหน้าททีมีคีวามมนัคงกว่าตําแหน่ง

อนืๆ เช่น ลูกจ้างชวัคราว และพนักงานราชการ หากแต่บุคลากรในตําแหน่งดงักล่าวต้องการ

ความมนัคงและก้าวหน้าในตําแหน่งทสีงูขนึจงึต้องหาโอกาสในการการพฒันาตําแหน่งเพอืให้

ได้ร ับความมันคงและสวัสดิการทีเพิมขึนตามลําดับ ทําให้ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสาํนกัศาลยตุธิรรมประจาํภาค 5

ผลการวเิคราะหปั์จจยัดา้นความสุขในการทํางานทมีผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5 โดยภาพรวมระดับความสุข

ในการทํางานอยู่ในระดับมาก และพบว่า ตัวแปรทัง 3 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสํานักศาลยุตธิรรมประจาํภาค 5 โดยปัจจยัดา้นความพงึพอใจ

ในงานมผีลต่อระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานมากทสีดุ (β=0.475) รองงลงมาคอื ปัจจยัดา้น

ความกระตือรนืร้นในการทํางาน (β =0.239) และด้านความรนืรมย์ในงาน (β =0.129) ซึง

เป็นไปตามสมมตฐิาน อย่างมนีัยสําคญัทรีะดบัสถติิ 0.05 เนืองด้วยพบว่า การทบีุคลากรใน

สงักดัสํานักศาลยุตธิรรมประจาํภาค 5 มคีวามรูส้กึทํางานดว้ยความพงึพอใจในงานเตม็ใจและ

รูส้กึยนิดใีนการปฏบิตังิานของตนอยู่ในระดบัมากทสีดุ เพราะบุคลากรนันมพีนืฐานความรู้ และ

ความเชยีวชาญในงานทปีฏบิตัิ และสามารถปฏบิตังิานไดส้าํเรจ็ลลุ่วงและเป็นผลทน่ีาพอใจจงึทาํ

ใหเ้กดิความรูส้กึพอใจในงานเพมิมากขนึ รวมถงึความรูส้กึดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน

และดา้นความรนืรมยใ์นงานทอียู่ในระดบัมาก เป็นเพราะบุคลากรกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่รูส้กึว่า

ตนเองสามารถปฏบิตังิานในตําแหน่งหน้าทไีด้อย่างต่อเนืองเพอืให้งานสําเรจ็ และสามารถ

ทํางานในตําแหน่งหน้าทีด้วยความคล่องแคล่วจึงทําให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
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ความสุขไมเ่ครง่เครยีด สง่ผลใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

นฤมล แสวงผล (2554) กล่าวว่า ความสขุในการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงลาํดบั

คือ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการทํางาน และความรืนรมย์ในงาน

มคีวามสมัพนัธเ์กยีวขอ้งกบัความสขุในการทํางานทเีกดิกบับุคลากร เมอืมคีวามสขุเพมิขนึกจ็ะ

ทาํใหค้วามสขุในการทาํงานของบคุลากรเพมิขนึตามไปดว้ย นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ นันทนา ละม่อม (2560) กล่าวว่า การทํางานดว้ยความรูส้กึสนุก เพลดิเพลนิ และเมอืเกดิ

ปัญหายงัได้รบัคําปรกึษาจากผู้บงัคบับญัชาทําให้สามารถทํางานร่วมกนัอย่างมคีวามสุขได้

และทาํใหง้านททีาํนนัประสบความสาํเรจ็อกีดว้ย

ข้อเสนอแนะการวิจยัครงัต่อไป

จากการศกึษาครงันี ผูว้จิยัขอเสนอขอ้เสนอแนะ เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยัครงั

ต่อไปดงัต่อไปนี

1. ควรศึกษาตวัแปรอืนๆทีอาจจะมผีลต่อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใน

สาํนกังานศาลยตุธิรรม เช่น ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัคาํจุน

2. การศกึษาครงันีเป็นการศกึษาเฉพาะบุคลากรในสงักดัสาํนกังานศาลยุตธิรรมประจาํ

ภาค 5 เทา่นัน ดงันัน ควรขยายขอบเขตดา้นประชากรใหค้รอบคลมุมากยงิขนึในการศกึษาครงั

ต่อไปควรจะศกึษากลุ่มประชากรทเีป็นบุคลากรในสงักดัสาํนักงานศาลยุตธิรรมทงัหมด เพอืจะ

ไดท้ราบขอ้มลูว่ามคีวามแตกต่างจากบุคลากรในสงักดัสาํนักศาลยุตธิรรมประจาํภาค 5 หรอืไม่

เพอืนําขอ้มลูมาใชใ้นการนําเสนอต่อผูบ้รหิารเพอืวางแผนต่อไป

3. ทําการศึกษาเพิมเติมความรู้ความเข้าใจเกียวกับสถิติทีมีความหลากหลาย

และซบัซ้อนมากเพอืผลการวจิยัทซีบัซ้อนและขอ้มูลทางสถติทิทีสีามารถวเิคราะห์ขอ้มูลตาม

สมมตุฐิานทสีะทอ้นขอ้เทจ็จรงิยงิขนึ
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