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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัเร ือ่ง คุณภาพชีวติในการท างานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 มวีัตถุประสงค์เพ ือ่ศกึษาคุณภาพชวีติใน
การท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานศาล
ยุติธรรมประจ าภาค 5 ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านขวัญก าลังใจในการท างาน ด้านความ
มัน่คงก้าวหน้าในงาน ด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลาทีใ่ช้ในการ
ปฏบิตัิงาน และด้านปรมิาณของงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในสงักัด
ส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5  จ านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นสถิติทีใ่ช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าส ัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ส ัน  เพื่อ
เปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีเ่กี่ยวกับการปฏบิตัิทีส่ ่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักัดส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถติใิช้โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS งานวจิยัในครัง้นี้ก าหนดนัยส าคญัทางสถติอิยูท่ ีร่ะดบั 0.05  

 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวติในการท างานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร 
     ในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรประจ าภาค 5 
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ABSTRACT 
 

The objective of quality of work life affective to work efficiency of administrative 
office of the court of justice, region 5’s personnel research to study on administrative 
office of the court of justice, region 5’s personnel’s work life quality such working 
Environment, working morale, growth and security, reasonable income, work quality, 
operating time and duties factor. The sample of this research: 300 administrative office 
of the court of justice, region 5’s personnel. The researcher use questionnaire to collect 
data and analyze by descriptive statistics such frequency, percentage, mean and 
standard deviation then make a test by and Pearson product moment correlation to 
comparing relation of working factor and work efficiency of administrative office of the 
court of justice, region 5’s personnel. The researcher use PSPP program to analyze 
data with statistical significance at 0.05 
 

Keywords: Quality of working life affecting performance of personnel under the office of 
 the court of justice region 5 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การบรหิารงานในองค์กรโดยทัว่ไป มอีงค์ประกอบที่ส าคัญคืองาน และคน การทีง่าน 
จะประสบผลส าเรจ็บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้ ต้องอาศยัแรงขบัเคลื่อนจากคนในองค์กร  
ซึง่เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ดขององค์กร หากองค์กรมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมคีวาม
พรอ้มในการปฏบิตังิานก็จะสง่ผลใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้  
 คุณภาพชวีติในการท างานเป็นปัจจยัทีส่ าคญัอยา่งหนึ่งในการพฒันาองค์กร หากองค์กร
มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลโดยการใหผ้ลตอบแทนทีไ่มยุ่ตธิรรม  ไมใ่ห้โอกาสก้าวหน้า
ในงาน หรอืการบรหิารงานทีไ่มเ่ป็นธรรม อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานลดลง 
แต่หากองค์กรใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคล มกีารให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม มสีวสัดิก์ารที่
ด ีพร้อมทัง้มโีอกาสก้าวหน้าในงาน หรอืแม้กระทัง่การให้รางวัลขา้ราชการดีเด่น คือการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้บุคคลากรได้เป็นอย่างดี เพ ื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมคีวามกระตือรอื ร้น 
ในการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพ สร้างแรงจูงใจในการท างาน สรา้งขวญัก าลงัใจให้บุคลากร 
มทีศันคตทิีด่ตี่อองค์กร เกดิความผกูพนัและเกดิความจงรกัภกัดตี่อองค์กร บุคลากรท างานอยา่ง
เต็มที ่เต็มก าลังความสามารถ รวมทัง้เสยีสละทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์กรอย่างไม่รู้สกึ
เหน็ดเหนื่อย สง่ผลให้งานทีไ่ด้รบัมอบหมายเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน
ทีด่ีข ึน้ได้ ซึง่คุณภาพชวีติในการท างานในแต่ละองค์กรจะมคีวามหลากหลาย และแตกต่างกัน
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ออกไป เช่น ความหลากหลายของงาน ลักษณะการบรหิารงาน ความพร้อมของอุปกรณ์ 
เครื่องมอืเครื่องใช้ทีไ่ด้จดัสรรให้ผู้ปฏบิตัิงาน ซึ่งแตกต่างกนัตามนโยบายของหน่วยงานหรอื
งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร ดังนั ้น แต่ละองค์กรจจงึต้องศึกษาความสอดคล้องในการพฒันา
คุณภาพชวีติด้านต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบับุคลากรและองค์กร 

ปัจจุบนัการให้บรหิารของภาครฐั ต้องค านึงถึงประชาชนที่มารบับริการ ประชาชน
คาดหวังจะต้องได้รบัการบรกิารที่ดี ได้ร ับความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
หน่วยงานราชการต่างๆ จงึต้องเร่งพฒันาบุคลากรเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน 
จงึเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรต่างๆ ทีจ่ะน ามาพฒันาบุคลากรใหเ้กิดการปฏบิตัิงานทีม่ ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 ผูว้จิยัเป็นผูป้ฏบิตังิานในสงันักงานศาลยุตธิรรม สงักดัส านักงานศาลยุตธิรรประจ าภาค 
5 มคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาเกี่ยวกบั คุณภาพชีวิตในการท างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิัติงานของบุคลากรในสงักัดส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 เพ ื่อต้องการทราบว่า
บุคลากรมคีวามคดิเห็นเกีย่วกับปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอย่างไร รวมถึง
วธิกีารทีเ่หมาะสมทีจ่ะน าไปพฒันา ปรบัปรุงเปลีย่นแปลง แก้ไขให้องค์มปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานมากขึ้นกว่าปัจจุบนั เพ ือ่ให้ได้ข้อมลูทีผู่บ้รหิารสามารถน าไปประกอบการตดัสนิใจใน
การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไปและการวจิยัในครัง้นี้ยงัเป็นแนวทางเพือ่เป็นประโยชน์
ต่อองค์อื่น ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
1. เพ ือ่ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติในการท างานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 
 
สมมุติฐานในการวิจยั 
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 
 

 ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการวิจยัในครัง้นี้  เร ื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 มขีอบเขตดงันี้ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตวัแปรต้น ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตในการท างาน ม ี4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน ด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน  
และด้านค่าตอบแทนทีไ่ด้รบั 
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ตวัแปรตาม ประกอบด้วย ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานม ี3 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านเวลาทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน และด้านปรมิาณของงาน 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย คือบุคลากรในสงักัดส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5  

ในต าแหน่งต่างๆ มจี านวนทัง้หมด 300 คน ข้อมูล ณ เดือนพฤศจกิายน 2564 โดยใช้สูตร 
ในการค านวนของทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ก าหนด 
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5% จงึได้กลุ่มประชากรตัวอยา่งอยู่ทีจ่  านวน 
300 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการวจิยั ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2564 – เดอืนธนัวาคม 2564 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ท าใหท้ราบถงึคุณภาพชวีติในการท างานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 
2. สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ด้ มาใช้เป็นแนวทางในการยกระดบัคุณภาพชวีติในการ

ท างานของบุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 เพ ือ่การท างานทีม่ ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

3. เพ ือ่น ามาปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัส านักงาน
ศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 มากขึน้ สรา้งความพงึพอใจ และสรา้งแรงจงูใจใหก้บับุคลากร
ปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

                      ตวัแปรต้น                       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

- ด้านสภาพแวดล้อม 

- ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 

- ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 

- ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

(ปวีณา  แสงสุข 2562) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ด้านคุณภาพของงาน 

- ด้านเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ด้านปริมาณของงาน 

 

(ณัฐนันท์  ทาค า 2561) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
วอลตัน (Walton, 1975 อ้างใน พริญัญา นิลพนัธ์) ได้ให้ความหมายแนวคิดเกี่ยวกับ

ลกัษณะส าคัญทีป่ระกอบขึน้เป็นคุณภาพชีวิตในการท างานในหนังสอื Criteria for Quality of 
Working Life ไว้ ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ร ับค่าตอบแทน ในลักษณะเป็นเง ินเดือนหรอืค่าจ้าง หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ อยา่งเพยีงพอ ส าหรบัการด ารงชวีติ  

2. สภาพแวดล้อมที่ม ีความปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง 
สภาพแวดล้อม ทัง้ทางกายภาพ รวมถงึทางด้านจติใจ ผูป้ฏบิตังิานรูส้กึถงึความปลอดภยั  

3. เปิดโอกาสใหผู้้ปฏบิตัิงานได้รบัการพฒันาความรู้ความสามารถเพิม่ทกัษะได้อย่าง
เต็ มที่ (Development of Human capacities) งานที่ปฏิบัติอยู่นั ้น จะต้ องเปิด โอกาสให้
ผูป้ฏบิตังิานได้ใช้ความรูค้วามสามารถอยา่งแทจ้รงิ  

4. ลกัษณะงานทีส่ง่เสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผู้ปฏบิตังิาน (Growth 
and Security) ลักษณะงานทีส่ามารถเพิ่มพูนความรู้ทกัษะและความสามารถแล้ว ยงัช่วยให้
ผูป้ฏบิตังิานมโีอกาสทีจ่ะเจรญิก้าวหน้าในสายงานนัน้ เป็นทีย่อมรบัจากบุคคลทัว่ไป เช่น เพือ่น 
คนในครอบครวั 

5. ลักษณะงานทีม่ ีส่วนส่งเสรมิในด้านบูรณาการทางสงัคมของผู้ปฏบิตัิงาน (Social 
Integration) ซึง่หมายความว่างานนัน้ช่วยใหผู้ป้ฏบิตัิงานได้มโีอกาสสรา้งสมัพนัธ์ภาพกบับุคคล
อื่นๆ รวมถงึโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในความก้าวหน้าทีต่ัง้อยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานอยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)  
กล่าวคือ วถิีชีวติและวัฒนธรรมในหน่วยงาน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้การเคารพสทิธสิ่วน
บุคคล ให้ความเสมอภาค ถึงแม้กระทัง่การให้ความเป็นธรรมในการพจิารณาผลตอบแทน หรือ
ประเภทเงนิรางวลั และมกีารปกครองด้วยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหว่างชีวติ และการท างานรว่มกนั (The Total Life Space) ผูป้ฏบิตัิ

ต้องรบัการดูแลชัว่โมงการปฏบิตังิานตลอดจนได้รบัความเป็นธรรมระหว่างปฏบิตังิาน 

8. ลักษณะงานที่ส่วนเกี่ยวข้องและสมัพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance)  

ซึง่นับเป็นเร ือ่งทีส่ าคัญประการหนึ่งทีผู่้ปฏบิตัิงานจะต้องรูส้กึและยอมรบัว่าองค์การทีต่นเอง

ปฏบิตังิานอยูน่ัน้รบัผดิชอบต่อสงัคมในด้านต่างๆ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ปวีณา แสงสุข (2562) ความหมายของประสทิธ ิภาพในการปฏิบตัิงาน หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีกับศาลอาญากรุงเทพใต้ภายใต้ส านักงาน 
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ศาลยุติธรรม การปฏบิตัิงานอย่างมขีึ้นตอนนามระยะเวลาทีก่ าหนด และมผีู้รบัผดิด าเนินงาน

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยมตีวัชี้วดัประสทิธภิาพของการปฏบิตั ิดงันี้ 

คุณภาพของงาน หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบตัิโดยไม่มี

ข้อผิดพลาด หรือมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และไม่ถูกต าหนิ ในเร ื่องการปฏิบัติงานจาก

ผู้บ ังคับบญัชา ซึ่งองค์การมีการควบคุมการท างานที่มมีาตรฐาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่

คุณภาพตรงตามมาตรฐานทีอ่งค์กรก าหนดไว้ ปฏบิตังิานได้ตรงตามเป้าหมาย และงานออกมามี

คุณภาพ เป็นทีย่อมรบัจากเพื่อนร่วมงาน หรอืบุคคลภายนอก หรอืคุณภาพขอองานทีต่ ่ากว่า

มาตรฐานอยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได้ 
เวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังาน หมายถึง ระยะเวลาที่บุคลากรขององค์การใช้ในการ

ปฏบิตัิงาน ได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน มกีารพฒันาเทคนิคการท างานให้มคีวาม

สะดวกรวดเรว็ มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เรยีบรอ้ย ผลของงานส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
ปริมาณของงาน หมายถึง จ านวนงานทีไ่ด้รบัมอบหมายหรอืรบัผดิชอบนัน้สามารถ

ปฏบิตัแิล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ตามมาตรฐานของหน่วยงานนัน้ๆ ซึง่ประกอบด้วย

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการปฏบิตัิงานปรมิาณทีส่ามารถปฏบิตัิได้ส าเรจ็เมื่อเทยีบกับมาตรฐานผลงาน

ทีไ่ด้ปฏบิตัไิด้ครบถ้วนตามทีผู่บ้งัคบับญัชาต้องการ 

แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความต้องการภายใน ท าให้เกิดแรงกระตุ้นที่

ตอบสนองแก่บุคคลนัน้ ใหแ้สดงออกมาทางพฤตกิรรมตามความต้องการนัน้ 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

พิร ัญญา  นิลพันธ์ (2561) ศึกษาเร ื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
ในส านักงานบรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษท์ี ่5 จงัหวดันครศรธีรรมราช ผลการวจิยั พบว่า 

ผลการวจิยัคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานในส านักงานบรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษท์ี ่5 

ต าบลคลัง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมกา เมือ่แยกเป็นรายได้ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงงาน อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลกัษระงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวติการท างาน ระดับมากม ี6 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาธปิไตยในองค์การ ด้านโอกาสในการ

พฒันาสมรรถภาพของบุคคล ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในหน้าที ่ด้านสภาพแวดล้อม

ในการปฏบิตังิาน ด้านบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั และด้านค่าตอบแทน 
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โดยข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 มอีายุระหว่าง  

30-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 63.91 สถานภาพโสดคดิเป็นร้อยละ 51.13 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

คดิเป็นรอ้ยละ 78.20 รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.65 สว่นใหญ ่

มภีูมลิ าเนาอยูใ่นจงัหวดันครศรธีรรมราช คดิเป็นรอ้ยละ 49.63 เป็นลูกจา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 59.40 

และสว่นใหญไ่ด้รบัสวสัดิก์ารเป็นค่ารกัษาพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 42.11 
ปวีณา  แสงสุข (2562) ได้วิจยัเร ื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

ศาลอาญากรุงเทพใต้” ผลการวจิยั พบว่า  

ปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลประสทิธภิาพในการท างานของเจา้หน้าทีศ่าลอาญากรุงเทพใต้ 

ทีแ่ตกต่างกัน มรีะดับการศกึษา, มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และมตี าแหน่งงาน ทีม่ผีลกับ

ประสทิธภิาพในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะเจา้หน้าทีท่ ีม่รีะดับการศกึษา, 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และต าแหน่งงานทีสู่งกว่า มปีระสทิธภิาพในการท างานน้อยกว่าผูม้ ีม่รีะดับ

การศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, และต าแหน่งงานที่ต ่ากว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มรีะดับ

การศกึษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและต าแหน่งงานทีต่ ่ากว่านัน้มแีรงจงูใจในเร ือ่งความก้าวหน้า 

และการยอมรบัในการปฏิบตัิงานจงึมีความกระตือร ือร้นในการท างานมากกว่าจ ึงส่งผลให้ 

การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากกว่า 

ส าหรบัปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏบิตัิงาน ได้แก่ ความสมัพนัธ์กับบุคคลในทีท่ างาน 

และขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และความมัน่คงก้าวหน้าในงาน 

มคีวามสัมพนัธ์กับประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญา

กรุงเทพใต้ในทศิทางเดยีวกนั เพราะเจ้าหน้าทีม่ขีวญัและก าลงัใจในการท างาน มสีภาพแวดล้อม

ในการท างานทีด่ ีมคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานจงึสง่ผลให้ปัจจยัทีเ่กีย่วกับการปฏบิตังิาน

สมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 

ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 

 ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม เป็น
องค์กรอสิระ มฐีานะเป็นนิตบิคุคล เป็นอสิระในการบรหิารงานบุคคลากร งบประมาณ  
และการด าเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบญัญตั ิโดยมเีลขาธกิารส านักงานยตุธิรรมเป็น
ผูบ้งัคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกาในการแต่งตัง้เลขาธิการส านักงานศาล
ยตุธิรรมศาลเป็นส่วนราชการสงักดัส านักงานศาลยตุธิรรม 
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ด าเนินการวิจยั 
 

 การศกึษาเร ือ่ง คุณภาพชวีติในการท างานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantiative 
Research) ด้วยวิธ ีการส ารวจ (Survey Method) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากบุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตะรรมประจ าภาค 5 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื บุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 

 กลุ่มตวัอยา่ง ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สตูร ทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) 
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนเทา่กบั 5% โดยกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน 
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ แบบสอบถามประกอบด้วย 4 สว่น คอื  
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยมลีกัษณะเป็นแบบ Checklist  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดอืน และต าแหน่งงาน 
 สว่นที ่2 เป็นค าถามวดัคุณภาพชวีิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขวญัและก าลังใจในการท างาน 
ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน และด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม  
 สว่นที ่3 เป็นค าถามวดัประสทิธภิาพในการปฏบิตังาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของ
งาน เวลาทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน และด้านปรมิาณของงาน 
 โดยลักษระแบบสอบถามส่วนที ่1 และส่วนที ่2 เป็นมาตรประเมนิแบบลิเคิรต์ (Likert 
Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยทีสุ่ด=1 

การทดสอบวดัค่าควมเชื่อมนัของแบบสอบถาม 
 การทดสอบท าได้โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด  
เพ ือ่ตรวจสอบความถอื 
 การทดสอบโดยวิธ ีหาค่าส ัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) 
 การหาค่าสมัประสทิธแิอลฟ่าของครอบบาคต้องมคี่ามากกว่า 0.70 จงึจะสามารถสรุป 
ได้ว่าแบบสอบถามนัน้มคีวามน่าเชื่อถอืได้ 
 การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอ าน าจจ าแนกรายข้อ  (Corrected  Item-total 
correlation) 
 การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกท าได้โดยการพจิารณาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้นัน้ 
 โดยเกณฑท์ีก่ าหนดต้องมคี่า 0.30 ขัน้ไปจะสรุปได้ว่าค าถามนัน้ มคี่าอ านาจจ าแนก
ใช้ได้และแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอื 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 ในการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยน าแบบสอบถามแจกให้แก่กลุ่ม
ตวัอย่าง ทีก่ าหนดไว้ มกีารตอบข้อซักถามบางประการทีผู่้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการ
ค าอธบิายเพิม่เตมิ และเก็บรวมรวมแบบสอบถาม เพือ่น าไปจดัท าเตรยีมส าหรบัการวเิคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูศ้กึษาท าการประมวลการวเิคราะหข์อ้มลูด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปูด้วยระบบทางคอมพวิเตอร ์
  

ผลการวิจยั 
 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกับปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 300 
ตวัอยา่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 68.30 มอีายุระหว่าง 
36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 75.30 มรีะยะเวลา 
ในการปฏบิตังิานอยูท่ ี ่11-15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.30 มตี าแหน่งช านาญการพเิศษ คดิเป็นรอ้ย
ละ 20.70 
  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของบคุลากรในสงักดั
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจ ัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5  ในภาพรวม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กับ 4.54 เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
ค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.57 รองลงมา คอืด้านความมัน่คงในหน้าที่
การงาน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ ี ่4.55 ด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
และเพียงพอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยมีค่ าเฉลี่ยอยู่ที่  4.55 และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  4.51 และสามารถอธิบาย
รายละเอยีดแต่ละด้านได้ ดงันี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งมคี่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.53 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สถานทีท่ ีป่ฏบิตังิานอยู่นัน้มแีสงสว่างเพยีงพอไม่มี
ผลเสยีต่อการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.59 

2. ด้านขวัญก าลังใจในการปฏบิตังาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความเชื่อมัน่ในความมัน่คงในหน่วยงานหรอืใน
องค์กรนัน้ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.78  
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3. ด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมโีอกาสทีจ่ะได้รบัการพฒันาความรู้เพ ิม่เติม
จากหน้าที ่ทีไ่ด้รบัผดิชอบ เช่น การได้รบัการฝึกอบรม การศกึษาดูงาน การสมัมนา เป็นต้น ซึ่ง
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.60 

4. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพียงพอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.51 เมือ่จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า เงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนทีไ่ด้รบันัน้เป็นไป
ตามความคาดหวงัของบุคลากร ซึง่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยค่าเฉลีย่อยูท่ ี ่4.57 

  
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในสังกดั

ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 
ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร

ในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 ในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั 4.69 เมือ่พจิารณาแยกรายด้าน พบว่า ด้านเวลาทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน 
มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  รองลงมาด้านคุณภาพของงาน มคี่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เท่ากับ 4.72  ด้านปรมิาณของงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด เทา่กับ 
4.62 สามารถอธบิายรายละเอยีดแต่ละด้านได้ ดงันี้ 

1.ด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.72 เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า งานที่ท่านได้ร ับมอบหมายสามารถปฏิบัติได้ทันตาม
ก าหนดเวลาทีก่ าหนด มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.75 

2.ด้านเวลาทีใ่ช้ในการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า มกีารพฒันาเทคนิคการท างานให้มคีวามสะดวก
รวดเรว็ขึน้ มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เทา่กบั 4.72 

3.ด้านปริมาณของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเม่ากับ  
4.62 เมือ่จ าแนกเป็นรายได้ พบว่า ทา่นสามารถท างานได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ มคี่าเฉลี่ยมาก
ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.70 

อภิปรายผล 
 

การศึกษาวิจยั เร ื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานของบุคลากรในสงักดัส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ
มากทีสุ่ด พบว่า คุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากรในสงักัดส านักงานศาลยุตธิรรมประจ า
ภาค 5 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านขวัญก าลังใจในการท างาน ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน 
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม มคีวามสมัพนัธก์ับประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรใน
สงักัดส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 ในด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลาที่ใช้ในการ
ปฏบิตัิงาน และด้านปรมิาณของงานในทศิทางเดยีวกัน เพราะบุคลากรในสงักดัส านักงานศาล
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ยุติธรรมประจ าภาค 5 มสีภาพแวดล้อม ขวัญก าลงัใจในการท างานทีม่คีวามมัน่คงก้าวหน้าใน
งาน และมคี่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม สอดคล้องกับงานของปวีณา แสงสุข (2562) ได้วิจยัเร ื่อง 
“ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้” ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตัิงานทีส่่งผลต่อ ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้ ” 
ศกึษาปัจจยัทีเ่กี่ยวกับการปฏบิตัิงานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่
ศาลอาญากรุงเทพใต้ และปัจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการ
ปฏบิตัิงานของเจา้หน้าทีศ่าลอาญากรุงเทพใต้ ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบับุคลในทีท่ างาน  –ขวัญ
และก าลังใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และความมัน่คงก้าวหน้าในงาน มี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้ ในทศิทาง
เดยีวกนั เพราะเจา้หน้าทีท่ ีม่ขีวญัและก าลงัใจในการท างานมสีภาพแวดล้อมในการท างานทีด่ ีมี
ความมัน่คงก้าวหน้าในหน้าที่การงานจงึส่งผลให้ปัจจยัทีเ่กี่ยวกับการปฏบิัติงานสมัพนัธ์กับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

  
 จากผลการศึกษาวจิยั พบวา่ คุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพ
ในการปฏบิตัิงานของบคุลากรในสังกดัส านักงานศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 ในด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลาที่ใชใ้นการปฏบิตัิงาน และด้านปรมิาณของงาน ผูบ้ริหาร
ควรน าผลการศกึษาไปพฒันา โดยการพจิารณาจากปรมิาณของงาน เวลาทีใ่ช้ในการ
ปฏบิตังิาน เพือ่ใหไ้ด้คุณภาพของงานเพือ่ใหไ้ด้คุณภาพของงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพ ือ่ให้
บุคลากรรูส้กึว่างานทีต่นเองปฏบิตัิอยู่นัน้มกีารเปลีย่นแปลงปรบัปรุง และพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
การจดัการระบบการปฏบิตังิานในหน่วยงานมคีวามเหมาะสมกบับุคลากรทีม่อียู ่มโีอกาสพฒันา
งานทีร่บัผดิชอบอยา่งเต็มที ่มงีบประมาณสนับสนุน มคีู่มอืปฏบิตังิานและค าส ัง่การปฏบิตังิานที่
ท าใหส้ามารถท างาน ได้อยา่งสะดวกรวดเรว็และงา่ยขึน้ 
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