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ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรในสังกัด
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5
จรรยา สถิตย์

บทคัดย่อ
การวิจยั เรือง ปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานัก
ศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 มีวตั ถุประสงค์คอื 1) เพือศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ทีมีผลต่ อประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5
2) เพือศึกษาปั จจัยความสุขในการทํางานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ข้า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว ซึงเป็ นบุคลากรของศาลในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
จํานวน 300 คน โดยคํานวณตามสูตรของ Yamane โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ได้แ ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยสถิ ติ การทดสอบแบบการถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple regression analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อ มในการทํา งานของบุ ค ลากรในสัง กัด สํา นั ก ศาลยุ ติธรรม
ประจําภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด (𝑥 =4.25)
2. ปั จ จัย ด้า นความสุข ในการทํางานของบุ คลากรในสังกัด สํานั ก ศาลยุต ธิ รรมประจํ า
ภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥 =4.17)
3. ปั จ จัย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน และด้ า นความสุ ข ในการทํ า งานมีผ ล
ต่ อ ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรในสัง กัด สํ า นั ก ศาลยุ ติธ รรมประจํ า ภาค 5
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 (R=0.788)
คําสําคัญ : สภาพแวดล้อมในการทํางาน , ความสุขในการทํางาน, ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุ บ ันองค์ก รทังภาคธุ รกิจและภาคราชการมีก ารเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะการ
เปลียนแปลงหรือปรับเปลียนโครงสร้างในองค์กรหน่ วยงานราชการต่างๆ ซึงต้องเร่งพัฒนา
บุคลากรเพือให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน ทําให้บุคลากรได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลียนแปลงกับกระบวนการทํางานทีรวดเร็วขึน ทันสมัยมากขึนซึงอาจก่อให้เกิดปั ญหาใน
องค์กรและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร องค์กรในภาครัฐถือเป็ น
องค์ ก รทีมีข นาดใหญ่ อ งค์ก รหนึ งทีมีห น้ า ทีดู แ ล อํ า นวยความสะดวก ให้บ ริก ารประชาชน
ตามบริบทหน้ าทีของส่วนราชการนันๆ บุคลากรของภาครัฐถือเป็ น ปั จจัยสําคัญอย่างหนึงที
จะช่ ว ยขับ เคลือนนโยบายของผู้ บ ริห ารประเทศไปสู่ ป ระชาชนเพือให้ป ระชาชนอยู่ด ีม ีสุ ข
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ นําไปสูก่ ารพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันในอนาคต
สํานักงานศาลยุตธิ รรมถือเป็ นหน่วยงานหนึงในกระบวนการยุตธิ รรมจะมีความเข้มแข็งได้เมือ
บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ยึด มันในความถู ก ต้อ ง ตามกฎหมาย
ระเบีย บปฏิ บัติ หลัก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และมีค วามทุ่ ม เทให้ก ับ การทํ า งานอย่ า งเต็ม ที
ซึ งจะส่ ง ผลให้ ก ารทํ า งานมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประชาชนได้ ร ับ ความเป็ นธรรมอย่ า งทัวถึ ง
ซึงกระบวนการอํานวยความยุตธิ รรมของศาลยุตธิ รรมจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้
มากน้อยเพียงใด, การปฏิบตั หิ น้ าทีของบุคลากรในสํานักงานศาลยุตธิ รรมจึงมีสว่ นสําคัญอย่าง
ยิง แต่เนืองจากปั จจุบนั สํานักงานศาลยุตธิ รรมมีการจัดตังศาลเพิมขึนเพือรองรับปริมาณคดีท ี
เพิมมากขึนนัน ประกอบกับปั จจัยความต้องการของบุค ลากรยังไม่ได้รบั การตอบสนองอย่าง
เพียงพอ จึงจําเป็ นทีจะต้องหาแนวทางและปั จจัยต่างๆ ทีช่วยส่งเสริมให้บคุ ลากรมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านทีสูงขึน
ดังนันผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุ ค ลากรในสัง กัด สํ านั ก ศาลยุ ต ิธ รรมประจํ า ภาค 5 เพือสามารถนํ า ข้อ มูล ไปปรับ ใช้ใ นการ
บริหารงานภายใน และส่งเสริมปั จจัยด้านทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
เพือให้บุ ค ลากรมีประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ตั ิงานทีสูงขึน เป็ นไปตานโยบาย วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ ของสํานักงานศาลยุตธิ รรม และยกระดับองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.เพือศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
2.เพือศึ ก ษาปั จ จัย ความสุ ข ในการทํ า งานทีมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิ บัติ ง าน
ของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
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1.3 สมมติ ฐานของการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานของการวิจยั ไว้ ดังนี
1. ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
2. ปั จจัย ความสุข ในการทํางานมีผ ลต่ อประสิท ธิภ าพการปฏิบตั งิ านของบุ คลากรใน
สังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
1.4 ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนือหา เป็ นการศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
2. ขอบเขตด้านพืนทีในการศึกษาครังนีดําเนินการศึกษาบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 ในเขตพืนทีภาคเหนือตอนบน ซึงประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ าน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน รวมทังสิน 27 ศาล
3. ขอบเขตด้านประชากรทีศึกษาในครังนี ได้แก่ ข้าราชการศาลยุตธิ รรม ลูกจ้างประจํา
พนัก งานราชการศาลยุต ิธ รรม ลูก จ้า งชัวคราว ซึงเป็ น บุค ลากรของศาลในสัง กัด สํานัก ศาล
ยุตธิ รรมประจําภาค 5
1.5 ประโยชน์ ทีคาดว่าได้รบั
1. เพือทราบถึงระดับปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านเพือใช้เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. เพื อทราบถึ ง ปั จจั ย สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานที มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
3. เพือทราบถึ ง ปั จ จั ย ความสุ ข ในทํ า งานทีมีผ ลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง าน
ของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
แนวคิ ดทฤษฎีสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สินีย์ จินตกะเวศ (2563) กล่าวไว้ว่า สิงแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง การมีสถานที
ทํางานทีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการทํางาน มีอุปกรณ์และเครืองมือทีจําเป็ นใน
การทํางานเพืออํานวยความสะดวกต่ างๆ อย่างเพียงพอสํา หรับปฏิบตั งิ าน ซึงสิงเหล่านีมีผล
ต่อการทํางานของบุคลากร หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมการทํางานทีดีจะทําให้บุคลกรเกิดความ
กระตือรือร้นและต้องการทีจะปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
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นําผึง นวลพรรณ (2557) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง ความพึง
พอใจในอุ ป กรณ์ แ ละเครืองมือ ที มี ค วามพร้ อ ม การจัด เตรีย มไว้ สํ า หรับ การปฏิบัติง าน
มี ก ารจั ด สํ า นั ก งานอย่ า งเป็ นสั ด ส่ ว นมี ร ะเบี ย บเรี ย บร้ อ ยกํ า ห นด ไว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
รวมถึงการจัดความปลอดภัย อํานวยความสะดวกในการเดินทางในการปฏิบตั งิ าน
Gilmer (1973 อ้างถึงใน สินีย์ จินตกะเวศ, 2563, ได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบที ใช้ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานศาลยุตธิ รรมมีทงหมด
ั
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ด้าน ดังนี (1) ความมันคงปลอดภัย (Security) (2) โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน (Opportunity
for Advancement) (3) องค์ ก ารและการจัด การ (Company and Management) (4) ค่ า จ้ า ง
(Wages) (5) สภาพการทํา งาน (Working Conditions) (6) สวัส ดิก ารหรือ ผลประโยชน์ อ ืนๆ
ทีได้รบั (Benefits)
แนวคิ ดทฤษฎีความสุขในการทํางาน
นันทนา ละม่อม (2560) ได้กล่าวถึงความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูส้ กึ ทีเกิดขึน
ภายในจิต ใจของพนั ก งานทีตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท ีเกิด ขึนในระหว่ า งการทํา งานโดยที
พนักงานนันเกิดความพึงพอใจในงาน ความรืนรมย์ในงาน และความกระตือรือร้นในการทํางาน
สิรนิ ทร แซ่ฉวั (2553) ได้กล่าวถึง ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูส้ กึ หรืออารมณ์
ประเภทหนึง ความสุขมีหลายระดับตังแต่ค วามสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความ
เพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุกกับสิงทีทําให้เกิดความสุข
Warr (1990อ้างถึงใน นันทนา ละม่อม, 2560 หน้ า 13) ได้ก ล่าวว่า ความสุขในการ
ทํางานเป็ นความรูส้ กึ ทีเกิดขึนภายในจิตใจของบุคคลทีตอบสนองต่อเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนในการ
ทํางาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการทํางาน เป็ นพืนฐานของการมีชวี ติ ทีดี ซึงความสุขใน
การทํ า งานประกอบด้ ว ย (1) ความรืนรมย์ ใ นงาน (Arousal) (2) ความพึง พอใจในงาน
(Pleasure)
(3) ความกระตือรือร้นในการทํางาน(Self-Validation)
แนวคิ ด ทฤษฎี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
สินีย์ จินตกะเวศ (2563) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคลเกิดจาก
สภาพของแต่ละคนทีไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษา ความรูค้ วามสามารถความ
ถนัดต่ างๆ โดยมีปัจจัย สนับสนุ นซึงมีผลต่ อวิธกี ารทํางานให้บุค คลนันมีประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านต่างกันและสามารถนํามาวัดค่าได้
สิรนิ ภา ทาระนัด(2561) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน คือ ความสามารถของ
บุ ค คลทีจะปฏิบ ัติ ง านตามทีได้ ร ับ มอบหมายให้สํา เร็จ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว ทัน ตาม
กําหนดเวลา มีคณ
ุ ภาพ โดยใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า และประหยัด
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Plowman &Peterson (1989 อ้างถึงใน สินีย์ จินตกะเวศ, 2563 ได้สรุปองค์ประกอบ
ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านไว้ 4 ข้ อ ดัง นี 1) คุ ณ ภาพของงาน (Quality) 2) ปริม าณ
(Quantity) 3) เวลา (Time) 4) ค่าใช้จา่ ย (Cost)

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

สภาพแวดล้อมในการทํางาน
1. ความมันคงปลอดภัย
2. โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน
3. องค์การและการจัดการ
4.ค่าจ้าง
5. สภาพการทํางาน
6. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อนื ๆ

ความสุขในการทํางาน
1.ความพึงพอใจในงาน
2. ความรืนรมย์ในงาน
3.ความกระตือรือร้นในการทํางาน

ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
1. คุณภาพของงาน
2.ปริมาณงาน
3.เวลาทีใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

ภาพที 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ในครั งนี ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปริม าณ (Quantitative research)
ใช้วธิ กี ารเชิงสํารวจ (Survey) โดยใช้วธิ กี ารแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือใน
การรวบรวมข้อมูล เพือศึกษาปั จจัย ทีมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
สัง กัด สํ า นั ก ศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาค 5 โดยทํ า การศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน
และความสุขในการทํางานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสาร
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บทความและงานวิจ ยั ทีเกียวข้อ ง เพือเป็ น แนวทางในการสร้า งเครืองมือ ทีใช้ใ นการวิจ ัย
โดยวิธกี ารดําเนินการวิจยั มีหวั ข้อ ดังนี
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การทดสอบวัดค่าความเชือมันของแบบสอบถาม ( Reliability) ได้จดั ทําแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนีจํานวน 40 คน โดยวิธ ี
หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Alpha coefficient) โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s Alpha) โดยเท่ากับ 0.98 ซึงมากกว่า 0.70 สรุปได้ว่าแบบสอบถามทุก ข้อมี
ความน่ าเชือถือสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้
ผลการวิ จยั
ส่วนที 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง จํ า นวน 214 คน
(ร้ อ ยละ 71.30) มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี จํ า นวน 126 คน (ร้ อ ยละ 42) ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี จํานวน 154 คน (ร้อยละ 51.30) ประเภทบุคคลกร ข้าราชการศาลยุตธิ รรมจํานวน
223 คน (ร้อยละ 74.30) และระยะเวลาในการทํางาน 5-15 ปี จํานวน 117 คน (ร้อยละ 39.00)
ส่ วนที 2 สรุปผลการศึกษาระดับสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสุขในการ
ทํางาน และประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 5
ระดับสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุดโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
( =4.25) และส่ ว นเบียงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.39 โดยด้ า นสภาพการทํ า งานมีค่ า เฉลีย
มากทีสุด ( =4.30) รองลงมาคือด้านค่าจ้าง ( =4.28) ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางานเท่ากับ
ื ( =4.24) ด้านองค์การและการจัดการ( =4.23)
( =4.25) ด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อนๆ
และด้านความมันคงปลอดภัย ( =4.22) ตามลําดับ
ระดับ ความสุ ข ในการทํ า งานของโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากโดยมีค่ า เฉลียเท่ า กับ
( =4.17) และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 โดยด้านความพีงพอใจในงานมีค่า เฉลีย
มา ก ที สุ ด ( =4.27) ร อ งล งมา คื อ ด้ า น คว า มก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใน ก าร ทํ า ง าน ( =4.18)
ด้านความรืนรมย์ในงานเท่ากับ( =4.06) ตามลําดับ
ระดับประสิทธิภ าพการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
( =4.31) และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 โดยด้านคุณภาพของงานมีคา่ เฉลียมากทีสุด
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( =4.35) รองลงมาคือด้านเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิงานเท่ากับ( =4.34) และด้านปริมาณงาน
เท่ากับ( =4.24) ตามลําดับ
ส่วนที 3 ผลการทดสอบสมมติ ฐานของการวิ จยั
สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านทีมีอิท ธิพลต่อประสิท ธิภ าพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 ได้แก่ดา้ นโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ด้าน
องค์ก ารและการจัดการ ด้านค่าจ้าง และด้านสภาพการทํางาน ซึงน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญที
กําหนด
ความสุขในการทํางานด้านทีมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
สังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรืนรมย์ในงาน
ด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน ซึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทีกําหนด
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน และความสุขในการ
ทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (R=0.788)
และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย พบว่าในภาพรวมมีความสามารถในการ
พยากรณ์คดิ เป็ นร้อยละ 62 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมใน
การทํางานและความสุขในการทํางานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัด
สํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
การอภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรือง ปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัด
สํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 ผูว้ จิ ยั ได้นํามาอภิปรายดังนี
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรม
ประจํา ภาค 5 พบว่ า มีปัจ จัย ด้านสภาพแวดล้อ มในการทํา งานทีส่งผลต่อ ประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 ทีระดับความมีนัยสําคัญ 0.05
มี 4 ปั จจัยด้วยกัน คือ ปั จจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้าน
ค่าจ้าง และด้านสภาพการทํางาน โดยปั จจัยด้านสภาพการทํางานมีผลต่อระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบ ัติง านมากทีสุ ด (β =0.365) รองงลงมาคือ ปั จ จัย ด้า นองค์ก ารและการจัด การ (β
=0.162) ปั จจัยด้านค่าจ้าง (β =0.108) และโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน (β =0.097) ซึงเป็ นไป
ตามสมมติฐาน อย่างมีนัยสําคัญทีระดับสถิติ 0.05 ทังนีเป็ นเพราะว่าปั จจัยทัง 4 ด้าน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 ประกอบไป
ด้วย
1. ด้านสภาพการทํางานทีมีบรรยากาศในสถานทีทํางาน ทีเอืออํานวยในการทํางาน
และการนํ าวัส ดุอุ ปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ททัี นสมัย อย่างเพียงพอในการทํางาน ทําให้ช่วย
สนับสนุ นการทํ างานมีค วามสะดวกและรวดเร็วสร้า งความพอใจให้ก บั ผู้ป ฏิบ ตั ิงานสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สินีย์ จินตกะเวศ (2563)
ศึก ษาเรือง สภาพแวดล้อ มทีส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทํ า งานของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
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ส่วนกลางของสํานักงานศาลยุตธิ รรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึงความคิดเห็นของบุคลากรใน
หน่ วยงานส่วนกลางของสํานักศาลยุตธิ รรมจังหวัดกุรงเทพมหานคร มีระดับสภาพแวดล้อมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะว่าการมีอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในการทํางานอย่าง
เพียงพอและทันสมัยนันช่วยส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้การปฏิบตั สิ ําเร็จลุล่วงด้วยดี มี
คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพ และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ สาวิต รี สองศรี (2560) กล่า วว่ า
สภาพแวดล้อ มในการทํา งานมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรเนื องจาก
บุค ลากรภายในองค์ก รเมือมีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดีมบี รรยากาศทีเหมาะสมในการ
ทํางานจะทําให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มความสามารถ และสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ
Gilmer (1973) กล่าวถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Working Conditions)
ทีเป็ นลักษณะองค์ประกอบทีเอืออํานวยต่อการปฏิบตั งิ าน
2.ด้า นองค์ก ารและการจัด การ การทีบุ ค ลากรสามารถปฏิบัติง านให้ส อดคล้ อ งกับ
นโยบายขององค์การ และระเบียบปฏิบตั งิ านขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน จึงเป็ นสิง
ทีผู้กํา หนดนโยบายต้องมีค วามเข้า ใจทีเป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ ผู้ป ฏิบตั ิง าน จึงส่งผล
ให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สินีย์ จินตกะเวศ
(2563) กล่ า วว่ า การปฏิบตั งิ านของหน่ ว ยงานจะต้อ งดํ าเนิ น และสอดคล้อ งกับนโยบายของ
ผูบ้ ริหารซึงจําเป็ นต้องเข้าใจร่วมกันทังผูก้ ําหนดนโยบายและผู้ปฏิบตั ิ หากขาดความเข้าใจที
ตรงกันแล้วย่อมส่งผลให้การปฏิบตั งิ านมีลกั ษณะกระจัดกระจายไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่ วยงาน ส่งผลต่ อประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนากร
เกือฐิติพ ร (2556) ศึก ษาเกียวกับ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสภาพแวดล้อ มในองค์ก รกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนัก งานธนาคารออมสินในเขตจังหวัด นครราชสีมา กล่าวว่า สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านระบบการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
องค์กรเป็ นสิงกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความสุขในการทํางานอันจะส่งผลให้ผลการปฏิบตั งิ านมี
ประสิทธิภาพและนํามาซึงความสําเร็จขององค์กร และสอดคล้องกัน วนันพรณ์ ชืนพิบลู ย์ (2552)
พบว่า สภาพแวดล้อมด้านองค์กร เช่น ด้านโครงสร้างองค์การและด้านระบบการบริหารจัดการมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะถือว่าหากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในองค์กรทีดีกจ็ ะส่งผลให้
การปฏิบตั ิงานของพนัก งานและขององค์กรบรรลุเป้ าหมายได้ง่าย โดยเฉพาะระบบบริห าร
จัดการทีทุกองค์กรจะต้องมีการวางแผนไว้ให้เป็ นสัดส่วน รวมถึงรากฐาน โครงสร้งขององ์กร
จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
3.ด้ า นค่ า จ้ า ง เนื องจากบุ ค ลากรได้ ร ับ รายได้ ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน ที เหมาะสม
กับความรูค้ วามสามารถ ตําแหน่ ง งาน และหน้ าทีทีได้ร บั มอบหมายอย่างเหมาะสมซึงทําให้
บุคลากรมีผลการปฏิบตั งิ านสอดคล้องตามหน่ วยงานได้กาํ หนดไว้ ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ เพ็ญศิร ิ แก้ว มณี (2553) กล่ าวว่า พนัก งานมีค วามพึงพอใจใน ค่าตอบแทนด้านต่า งๆ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะบริษทั กําหนดค่าตอบแทนโดย คํานึงถึงความเสมอ
ภาคภายในทีงานมีความยากง่ายแตกต่างกัน ประกอบกับการแข่งขันกับองค์กรภายนอกอืนๆ
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จึง ทํา ให้ค่ า ตอบแทนของบริษ ัท อยู่ใ นระดับ เหมาะสมและเป็ นทีพึง พอใจ ซึงแบ่ง เป็ น ด้า น
เงินเดือน ด้านเงินค่านายหน้าจากการขาย ด้านเงินค่าตอบแทนพิเศษ ด้านเงินโบนัสประจําปี
4.ด้า นโอกาสก้า วหน้ า ในการทํ า งาน เนื องจากการทีบุ ค ลากรได้ร บั โอกาสในด้า น
ความก้าวหน้าในตําแหน่ งทีสูงขึน และได้รบั โอกาสด้านการศึกษาต่อ ศึกษาดูงานและฝึ กอบรม
ซึงถือว่ามีความจําเป็ นและช่วยในการสนับสนุ นการก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าทีการงาน จึงทําให้
บุลากรเกิดความรูส้ กึ ได้รบั โอกาสก้าวหน้ าอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิดการนําความรูต้ ่างๆ
มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัตรเดช
ไม้จนั ทร์ (2560) กล่าวว่า ด้านความมันคงก้าวหน้าในงานโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
เพราะงานทีได้รบั มอบหมายมีสว่ นส่งเสริมให้ได้รบั ความก้าวหน้า มีโอกาสได้เรียนรูร้ ะบบงานที
เกียวข้องอย่างสมําเสมอ และมีโอกาสในการพัฒนางานทีรับผิดชอบอย่างเต็มที
และพบว่า ปั จจัยทีไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค 5 ทีระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 คือ ด้านความมันคงในการทํางาน
และขององค์การ และด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์ อนๆ
ื ทีได้รบั ซึงมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทีสุดทัง 2 ด้าน ทังนีเป็ นเพราะว่า ปั จจัยดังกล่าวบุคลากรมีความรูส้ กึ ว่าเป็ นปั จจัย
ทีบุ ค ลากรได้รบั จากองค์ก รอย่า งเท่ า เทีย มกันตามประเภทของบุค ลากร เนื องจากบุค ลากร
ส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการศาลยุตธิ รรมซึงถือว่าเป็ นตําแหน่ งหน้าทีทีมีความมันคงกว่าตําแหน่ ง
อืนๆ เช่น ลูกจ้างชัวคราว และพนักงานราชการ หากแต่บุคลากรในตําแหน่ งดังกล่าวต้องการ
ความมันคงและก้าวหน้าในตําแหน่ งทีสูงขึนจึงต้องหาโอกาสในการการพัฒนาตําแหน่งเพือให้
ได้ ร ับ ความมันคงและสวั ส ดิ ก ารที เพิ มขึ นตามลํ า ดั บ ทํ า ให้ ปั จจัย ดัง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความสุขในการทํางานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด สํ า นั ก ศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาค 5 โดยภาพรวมระดั บ ความสุ ข
ในการทํ า งานอยู่ ใ นระดับ มาก และพบว่ า ตัว แปรทัง 3 ด้ า น ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 โดยปั จจัยด้านความพึงพอใจ
ในงานมีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านมากทีสุด (β=0.475) รองงลงมาคือ ปั จจัยด้าน
ความกระตือ รืน ร้น ในการทํา งาน (β =0.239) และด้านความรืนรมย์ในงาน (β =0.129) ซึง
เป็ นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยสํา คัญทีระดับสถิติ 0.05 เนื องด้วยพบว่า การทีบุค ลากรใน
สังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 มีความรูส้ กึ ทํางานด้วยความพึงพอใจในงานเต็มใจและ
รูส้ กึ ยินดีในการปฏิบตั งิ านของตนอยู่ในระดับมากทีสุด เพราะบุคลากรนันมีพนฐานความรู
ื
้ และ
ความเชียวชาญในงานทีปฏิบตั ิ และสามารถปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จลุล่วงและเป็ นผลทีน่าพอใจจึงทํา
ให้เกิดความรูส้ กึ พอใจในงานเพิมมากขึน รวมถึงความรูส้ กึ ด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน
และด้านความรืนรมย์ในงานทีอยู่ในระดับมาก เป็ นเพราะบุคลากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รสู้ กึ ว่า
ตนเองสามารถปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งหน้ าทีได้อย่างต่ อเนื องเพือให้งานสําเร็จ และสามารถ
ทํา งานในตํ า แหน่ ง หน้ า ทีด้ว ยความคล่ อ งแคล่ว จึง ทํ า ให้บุ ค ลากรสามารถทํา งานได้อ ย่า งมี
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ความสุขไม่เคร่งเครียด ส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิงขึน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นฤมล แสวงผล (2554) กล่าวว่า ความสุขในการทํางานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรียงลําดับ
คื อ ความพึ ง พอใจในงาน ความกระตื อ รือ ร้ น ในการทํ า งาน และความรืนรมย์ ใ นงาน
มีความสัมพันธ์เกียวข้องกับความสุขในการทํางานทีเกิดกับบุคลากร เมือมีความสุขเพิมขึนก็จะ
ทําให้ความสุขในการทํางานของบุคลากรเพิมขึนตามไปด้วย นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นันทนา ละม่อม (2560) กล่าวว่า การทํางานด้วยความรูส้ กึ สนุ ก เพลิดเพลิน และเมือเกิด
ปั ญหายังได้รบั คําปรึกษาจากผู้บงั คับบัญชาทําให้ส ามารถทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขได้
และทําให้งานทีทํานันประสบความสําเร็จอีกด้วย
ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครังต่อไป
จากการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ขอเสนอข้อเสนอแนะ เพือใช้เป็ นแนวทางในการทําวิจยั ครัง
ต่อไปดังต่อไปนี
1. ควรศึก ษาตัว แปรอืนๆทีอาจจะมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทํ า งานของบุ ค ลากรใน
สํานักงานศาลยุตธิ รรม เช่น ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัยคําจุน
2. การศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาเฉพาะบุคลากรในสังกัดสํานักงานศาลยุตธิ รรมประจํา
ภาค 5 เท่านัน ดังนัน ควรขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิงขึนในการศึกษาครัง
ต่อไปควรจะศึกษากลุ่มประชากรทีเป็ นบุคลากรในสังกัดสํานักงานศาลยุตธิ รรมทังหมด เพือจะ
ได้ทราบข้อมูลว่ามีความแตกต่างจากบุคลากรในสังกัดสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค 5 หรือไม่
เพือนําข้อมูลมาใช้ในการนําเสนอต่อผูบ้ ริหารเพือวางแผนต่อไป
3. ทํ า การศึ ก ษาเพิมเติ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี ยวกั บ สถิ ติ ท ีมีค วามหลากหลาย
และซับซ้อนมากเพือผลการวิจยั ทีซับซ้อนและข้อมูลทางสถิตทิ ทีี สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
สมมุตฐิ านทีสะท้อนข้อเท็จจริงยิงขึน
เอกสารอ้างอิ ง
สินีย์ จินตกะเวศ, 2563, ศึกษาเรือง สภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรในหน่ วยงานส่วนกลางของสํานักงานศาลยุตธิ รรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สารนิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
นําผึง นวลผ่อง ,2557, ศึกษาเรือง ความพีงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั
ไทย
สเป เชียลแก๊ส จํากัด จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
นันทนา ละม่อม, 2560, ศึกษาเรืองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและปัจจัย
ภายในองค์กรทีมีผลต่อความสุขในการทํางานระหว่างพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สินีย์ จินตกะเวศ, 2563, ศึกษาเรือง สภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรในหน่ วยงานส่วนกลางของสํานักงานศาลยุตธิ รรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สารนิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
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สิรนิ ทร แซ่ฉวั ,2553 ศึกษาเรือง ความสุขในการทํางานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศกึ ษา
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุม่ สือและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพือการใช้งาน วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สิรนิ ภา ทาระนัด ,2561, ศึกษาเรือง ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการส่วนท้องถิน
ในเขตพืนทีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
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