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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง คุณ ภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5 มีว ัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ ใน
การท างานที่ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบตั ิงานของบุ ค ลากรในสังกัด สานัก งานศาล
ยุติธรรมประจาภาค 5 ได้แ ก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านขวัญกาลังใจในการทางาน ด้านความ
มันคงก้
่ าวหน้าในงาน ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม ด้านคุณ ภาพของงาน ด้านเวลาทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน และด้านปริมาณของงาน ซึ่งกลุ่ มตัว อย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ บุค ลากรในสังกัด
สานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5 จานวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็ น สถิติทใี่ ช้ว ิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ย ค่ า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และค่ า สัม ประ สิท ธิส หสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส ัน เพื่อ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั ิทสี่ ่งผลต่อประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิตใิ ช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS งานวิจยั ในครังนี
้ ้กาหนดนัยสาคัญทางสถิตอิ ยูท่ รี่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ : คุ ณ ภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรประจาภาค 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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารงานในองค์กรโดยทัวไป
่ มีองค์ประกอบที่สาคัญคืองาน และคน การทีง่ าน
จะประสบผลสาเร็จบรรลุ ตามเป้ าหมายขององค์กรได้ ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากคนในองค์กร
ซึง่ เป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญทีส่ ุดขององค์กร หากองค์กรมีบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมีความ
พร้อมในการปฏิบตั งิ านก็จะส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
คุณภาพชีวติ ในการทางานเป็ นปัจจัยทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กร หากองค์กร
มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการให้ผลตอบแทนทีไ่ ม่ยุตธิ รรม ไม่ให้โอกาสก้าวหน้ า
ในงาน หรือการบริหารงานทีไ่ ม่เป็ นธรรม อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านลดลง
แต่หากองค์กรให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล มีการให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม มีสวัสดิการที
์ ่
ดี พร้อมทัง้ มีโอกาสก้าวหน้ าในงาน หรือแม้กระทังการให้
่
รางวัล ข้าราชการดีเด่น คือการสร้าง
ขวัญ กาลังใจให้บุคคลากรได้เป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้บุค ลากรมีค วามกระตือรือ ร้น
ในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการทางาน สร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร
มีทศั นคติทดี่ ตี ่อองค์กร เกิดความผูกพันและเกิดความจงรักภักดีต่ อองค์กร บุคลากรทางานอย่าง
เต็มที่ เต็มกาลังความสามารถ รวมทัง้ เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์กรอย่างไม่รู้สกึ
เหน็ดเหนื่อย ส่งผลให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
ทีด่ ีขน้ึ ได้ ซึง่ คุณ ภาพชีวติ ในการทางานในแต่ล ะองค์กรจะมีความหลากหลาย และแตกต่างกัน
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ออกไป เช่น ความหลากหลายของงาน ลัก ษณะการบริห ารงาน ความพร้อมของอุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ทไี่ ด้จดั สรรให้ผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่งแตกต่างกันตามนโยบายของหน่ ว ยงานหรือ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร ดังนั ้น แต่ ล ะองค์ก รจจึงต้องศึกษาความสอดคล้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร
ปั จจุ บนั การให้บ ริห ารของภาครัฐ ต้องคานึ งถึงประชาชนที่มารับ บริการ ประชาชน
คาดหวังจะต้ องได้ รบั การบริก ารที่ดี ได้ร ับความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็ น ธรรม
หน่ วยงานราชการต่างๆ จึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
จึงเป็ นวัตถุ ประสงค์หลักขององค์กรต่างๆ ทีจ่ ะนามาพัฒนาบุคลากรให้เกิดการปฏิบตั ิงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในสังนักงานศาลยุตธิ รรม สังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรประจาภาค
5 มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกี่ยวกับ คุณ ภาพชีว ิตในการทางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบ ัติงานของบุ คลากรในสังกัดสานั กงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5 เพื่อต้อ งการทราบว่ า
บุคลากรมีความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบตั งิ านอย่างไร รวมถึง
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะนาไปพัฒนา ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง แก้ไขให้องค์ มปี ระสิทธิภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้นกว่าปัจจุบนั เพือ่ ให้ได้ข้อมูล ทีผ่ บู้ ริหารสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไปและการวิจยั ในครัง้ นี้ยงั เป็ นแนวทางเพือ่ เป็ นประโยชน์
ต่อองค์อ่นื ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5

สมมุติฐานในการวิจยั
คุ ณ ภาพชีว ิตในการทางานที่ส่ง ผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัติงานของบุ ค ลากร
ในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5

ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เรื่อง คุ ณ ภาพชีว ิตในการทางานที่ส่งผลต่ อประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5 มีขอบเขตดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย คุณภาพชีว ิตในการทางาน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้ า นขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิบ ัติ งาน ด้ า นความมัน่ คงก้ า วหน้ า ในงาน
และด้านค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
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ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมี 3 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน และด้านปริมาณของงาน
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย คือบุค ลากรในสังกัดสานั กงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5
ในตาแหน่ งต่างๆ มีจานวนทัง้ หมด 300 คน ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยใช้สูต ร
ในการคานวนของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% กาหนด
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัว อย่างเท่ากับ 5% จึงได้กลุ่มประชากรตัวอย่างอยู่ทจี่ านวน
300 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2564 – เดือนธันวาคม 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5
2. สามารถนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้ มาใช้เป็ นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานของบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5 เพือ่ การทางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
3. เพือ่ นามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5 มากขึน้ สร้างความพึงพอใจ และสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร
ปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น
คุณภาพชีวิตในการทางาน

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ด้านสภาพแวดล้อม

- ด้านคุณภาพของงาน

- ด้านขวัญและกาลังใจในการทางาน

- ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน

- ด้านปริมาณของงาน

- ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
(ปวีณา แสงสุข 2562)

(ณัฐนันท์ ทาคา 2561)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
วอลตัน (Walton, 1975 อ้างใน พิรญ
ั ญา นิล พันธ์) ได้ให้ค วามหมายแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะสาคัญทีป่ ระกอบขึน้ เป็ นคุ ณ ภาพชีว ิต ในการทางานในหนังสือ Criteria for Quality of
Working Life ไว้ ดังนี้
1. ค่ า ตอบแทน ที่ เป็ น ธรรมและเพี ย งพ อ (Adequate and Fair Compensation)
หมายถึง การที่ผู้ป ฏิบ ัติง านได้ ร ับ ค่ าตอบแทน ในลัก ษณะเป็ น เงิน เดือ นหรือ ค่ าจ้าง หรือ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ อย่างเพียงพอ สาหรับการดารงชีวติ
2. สภาพแวดล้ อ มที่ม ีค วามปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง
สภาพแวดล้อม ทัง้ ทางกายภาพ รวมถึงทางด้านจิตใจ ผูป้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ ถึงความปลอดภัย
3. เปิ ดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้ รบั การพัฒนาความรู้ค วามสามารถเพิม่ ทักษะได้อย่าง
เต็ ม ที่ (Development of Human capacities) งาน ที่ ป ฏิบ ั ติ อ ยู่ นั ้ น จะต้ อ งเปิ ด โอ กาสให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้ใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง
4. ลักษณะงานทีส่ ง่ เสริมความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แ ก่ผู้ปฏิบตั งิ าน (Growth
and Security) ลักษณะงานทีส่ ามารถเพิ่มพูนความรู้ทกั ษะและความสามารถแล้ว ยังช่ว ยให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีโอกาสทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าในสายงานนัน้ เป็ นทีย่ อมรับจากบุคคลทัวไป
่ เช่น เพือ่ น
คนในครอบครัว
5. ลักษณะงานทีม่ ีส่ว นส่งเสริมในด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน (Social
Integration) ซึง่ หมายความว่างานนัน้ ช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้มโี อกาสสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคล
อื่นๆ รวมถึงโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในความก้าวหน้าทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของระบบคุณธรรม
6. ลักษณะงานอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุ ติธรรม (Constitutionalism)
กล่าวคือ วิถีช ีวติ และวัฒนธรรมในหน่ วยงาน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้การเคารพสิทธิส่วน
บุคคล ให้ความเสมอภาค ถึงแม้กระทังการให้
่
ค วามเป็ นธรรมในการพิจารณาผลตอบแทน หรือ
ประเภทเงินรางวัล และมีการปกครองด้วยกฎหมาย
7. ความสมดุ ล ระหว่างชีวติ และการทางานร่ว มกัน (The Total Life Space) ผูป้ ฏิบตั ิ
ต้องรับการดูแลชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านตลอดจนได้รบั ความเป็ นธรรมระหว่างปฏิบตั งิ าน
8. ลัก ษณะงานที่ส่ว นเกี่ย วข้องและสัม พัน ธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance)
ซึง่ นับเป็ นเรือ่ งทีส่ าคัญประการหนึ่งทีผ่ ู้ ปฏิบตั ิงานจะต้องรูส้ กึ และยอมรับว่าองค์การทีต่ นเอง
ปฏิบตั งิ านอยูน่ นั ้ รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ปวีณ า แสงสุข (2562) ความหมายของประสิท ธิภ าพในการปฏิบตั ิง าน หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบ ัติง านให้ เ กิด ผลดีกั บ ศาลอาญากรุ ง เทพใต้ ภ ายใต้ ส านั ก งาน
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ศาลยุติธรรม การปฏิบตั ิงานอย่างมีข้นึ ตอนนามระยะเวลาทีก่ าหนด และมีผู้รบั ผิดดาเนินงาน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีตวั ชี้วดั ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิ ดังนี้
คุณ ภาพของงาน หมายถึง คุ ณ ภาพของงานที่ได้ร ับมอบหมายให้ป ฏิบตั ิโดยไม่ม ี
ข้อ ผิด พลาด หรือ มีข้อ ผิด พลาดน้ อ ยที่สุ ด และไม่ ถู ก ต าหนิ ใ นเรื่อ งการปฏิบ ัติ ง านจาก
ผู้บ ังคับ บัญ ชา ซึ่งองค์ ก ารมีการควบคุ มการท างานที่มมี าตรฐาน เจ้าหน้ าที่ผู้ป ฏิบ ัติงานที่
คุณภาพตรงตามมาตรฐานทีอ่ งค์กรกาหนดไว้ ปฏิบตั งิ านได้ตรงตามเป้ าหมาย และงานออกมามี
คุณ ภาพ เป็ นทีย่ อมรับจากเพื่อ นร่ว มงาน หรือบุค คลภายนอก หรือคุ ณ ภาพขอองานทีต่ ่ ากว่า
มาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้
เวลาที่ใช้ ในการปฏิ บัติง าน หมายถึง ระยะเวลาที่บุค ลากรขององค์ การใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน ได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน มีการพัฒนาเทคนิค การทางานให้มคี วาม
สะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ผลของงานสาเร็จตามเป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
ปริ มาณของงาน หมายถึง จานวนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือรับผิดชอบนัน้ สามารถ
ปฏิบตั แิ ล้ว เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ตามมาตรฐานของหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ประกอบด้ว ย
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิงานปริมาณทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้สาเร็จเมื่อเทียบกับมาตรฐานผลงาน
ทีไ่ ด้ปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชาต้องการ
แรงจูง ใจในการท างาน หมายถึง ความต้ อ งการภายใน ท าให้เกิด แรงกระตุ้ น ที่
ตอบสนองแก่บุคคลนัน้ ให้แสดงออกมาทางพฤติกรรมตามความต้องการนัน้

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พิ ร ัญ ญา นิ ลพัน ธ์ (2561) ศึก ษาเรื่อ ง คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานของพนั ก งาน
ในสานักงานบริหารพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ท ี่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า
ผลการวิจยั คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานในสานักงานบริหารพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ท ี่ 5
ตาบลคลัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมกา เมือ่ แยกเป็ นรายได้
พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุ ณ ภาพชีว ิตในการทางานของพนักงงาน อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษระงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความสมดุล ระหว่าง
ชีวติ การทางาน ระดับมากมี 6 ด้าน ได้แ ก่ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั งิ าน ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน และด้านค่าตอบแทน
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โดยข้อ มูล กลุ่มตัว อย่าง ส่ว นใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด เป็ น ร้อยละ 57.14 มีอายุระหว่าง
30-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63.91 สถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 51.13 การศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 78.20 รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.65 ส่ว นใหญ่
มีภูมลิ าเนาอยูใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็ นร้อยละ 49.63 เป็ นลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 59.40
และส่วนใหญ่ได้รบั สวัสดิการเป็
์
นค่ารักษาพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 42.11
ปวีณ า แสงสุ ข (2562) ได้ ว ิจยั เรื่อง “ประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัติงานของบุค ลากร
ศาลอาญากรุงเทพใต้” ผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าทีศ่ าลอาญากรุงเทพใต้
ทีแ่ ตกต่างกัน มีร ะดับการศึกษา, มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และมีตาแหน่งงาน ทีม่ ผี ลกับ
ประสิทธิภาพในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจจะเป็ นเพราะเจ้าหน้าทีท่ มี่ รี ะดับการศึกษา,
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และตาแหน่งงานทีส่ ูงกว่า มีประสิทธิภาพในการทางานน้อยกว่าผูม้ มี่ รี ะดับ
การศึก ษา, รายได้ เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น, และต าแหน่ งงานที่ต่ า กว่ า เนื่อ งจากเจ้าหน้ าที่ท ี่มรี ะดับ
การศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและตาแหน่งงานทีต่ ่ากว่านัน้ มีแรงจูงใจในเรือ่ งความก้าวหน้ า
และการยอมรับ ในการปฏิบตั ิงานจึงมีค วามกระตือรือร้น ในการท างานมากกว่าจึงส่ง ผลให้
การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากกว่า
สาหรับปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ได้แ ก่ ความสัมพันธ์กับบุค คลในทีท่ างาน
และขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมในการทางาน และความมันคงก้
่ าวหน้าในงาน
มีค วามสัมพัน ธ์กับ ประสิท ธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการศาลยุติธ รรมในศาลอาญา
กรุงเทพใต้ในทิศทางเดียวกัน เพราะเจ้าหน้าทีม่ ขี วัญและกาลังใจในการทางาน มีสภาพแวดล้อม
ในการทางานทีด่ ี มีความก้าวหน้ าในหน้าทีก่ ารงานจึงส่งผลให้ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
สัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

สานักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5
สานัก งานศาลยุติธ รรมประจาภาค 5 สัง กัดสานั กงานศาลยุติธรรม เป็ น
องค์กรอิสระ มีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คล เป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคลากร งบประมาณ
และการดาเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีเลขาธิการสานักงานยุตธิ รรมเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาขึ้นตรงต่อ ประธานศาลฎีกาในการแต่ง ตัง้ เลขาธิการส านัก งานศาล
ยุตธิ รรมศาลเป็ นส่วนราชการสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรม
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ดาเนิ นการวิจยั
การศึกษาเรือ่ ง คุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5 เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantiative
Research) ด้ ว ยวิธ ีการสารวจ (Survey Method) ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่องมือ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตะรรมประจาภาค 5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5
กลุ่มตัวอย่าง คานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู ร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973)
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% โดยกลุ่มตัวอย่าง 300 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครังนี
้ ้ ได้แก่ แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 เป็ นค าถามที่เกี่ยวกับ ข้อมู ล ลัก ษณะส่ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม
โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ Checklist ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และตาแหน่งงาน
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามวัดคุณภาพชีว ิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขวัญและกาลังใจในการทางาน
ด้านความมันคงก้
่ าวหน้าในงาน และด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามวัดประสิทธิภ าพในการปฏิบตั งาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุ ณภาพของ
งาน เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน และด้านปริมาณของงาน
โดยลักษระแบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่ว นที่ 2 เป็ นมาตรประเมินแบบลิเคิรต์ (Likert
Scale) 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยทีส่ ุด=1
การทดสอบวัดค่าควมเชื่อมันของแบบสอบถาม
การทดสอบท าได้โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบใช้ กับกลุ่มตัว อย่างจานวน 40 ชุ ด
เพือ่ ตรวจสอบความถือ
การทดสอบโดยวิธ ีห าค่ า สัม ประสิท ธิแ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient)
การหาค่าสัมประสิทธิแ อลฟ่ าของครอบบาคต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรุป
ได้ว่าแบบสอบถามนัน้ มีความน่าเชื่อถือได้
การทดสอบโด ยพิจ ารณ าจากค่ า อ าน าจจ าแนก รายข้ อ (Corrected Item-total
correlation)
การทดสอบค่าอานาจจาแนกทาได้โดยการพิจารณาค่าอานาจจาแนกรายข้อนัน้
โดยเกณฑ์ทกี่ าหนดต้องมีค่า 0.30 ขันไปจะสรุ
้
ปได้ว่าคาถามนัน้ มีค่าอานาจจาแนก
ใช้ได้และแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

9

ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถามแจกให้แก่กลุ่ม
ตัว อย่าง ทีก่ าหนดไว้ มีการตอบข้อซักถามบางประการทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการ
คาอธิบายเพิม่ เติม และเก็บรวมรวมแบบสอบถาม เพือ่ นาไปจัดทาเตรียมสาหรับการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาทาการประมวลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปด้วยระบบทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 300
ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.30 มีอายุระหว่าง
36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.30 มีระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ านอยูท่ ี่ 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.30 มีตาแหน่งชานาญการพิเศษ คิดเป็ นร้อย
ละ 20.70
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5
ผลการวิเคราะห์ร ะดับความคิด เห็น ปั จจัยเกี่ยวกั บคุ ณ ภาพชีว ิตในการท างานของ
บุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5 ในภาพรวม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมา คือด้านความมันคงในหน้
่
าที่
การงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.55 ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
และเพีย งพ อค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น กั น โดยมีค่ า เฉลี่ ย อยู่ท ี่ 4.55 และด้ า น
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดั บ มากที่สุ ด 4.51 และสามารถอธิบ าย
รายละเอียดแต่ละด้านได้ ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า สถานทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านอยู่นนั ้ มีแ สงสว่างเพียงพอไม่ม ี
ผลเสียต่อการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59
2. ด้านขวัญ กาลังใจในการปฏิบตั งาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ความเชื่อ มันในความมั
่
นคงในหน่
่
ว ยงานหรือใน
องค์กรนัน้ มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.78
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3. ด้านความมัน่ คงในหน้ า ที่การงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาความรู้เพิม่ เติม
จากหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ เช่น การได้รบั การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา เป็ นต้น ซึ่ง
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60
4. ด้านค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ น ธรรมและเพีย งพอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.51 เมือ่ จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า เงินเดือนหรือค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั นัน้ เป็ นไป
ตามความคาดหวังของบุคลากร ซึง่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.57
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรในสัง กัด
สานักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในสังกัด ส านั ก งานศาลยุ ติธ รรมประจ าภาค 5 ในภาพรวม โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด
โดยมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ 4.69 เมือ่ พิจารณาแยกรายด้าน พบว่า ด้านเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
มีค่า เฉลี่ย มากทีส่ ุ ด โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่า กับ 4.73 รองลงมาด้านคุ ณ ภาพของงาน มีค่ าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เท่ากับ 4.72 ด้านปริมาณของงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เท่ากับ
4.62 สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละด้านได้ ดังนี้
1.ด้า นคุ ณ ภาพของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด โดยมีค่ าเฉลี่ย เท่า กับ
4.72 เมื่อ แยกเป็ น รายข้ อ พบว่ า งานที่ท่า นได้ ร ับ มอบหมายสามารถปฏิบ ัติไ ด้ ท ัน ตาม
กาหนดเวลาทีก่ าหนด มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.75
2.ด้านเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า มีการพัฒนาเทคนิค การทางานให้มคี วามสะดวก
รวดเร็วขึน้ มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เท่ากับ 4.72
3.ด้ านปริม าณ ของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด โดยมีค่ า เฉลี่ย เม่ ากั บ
4.62 เมือ่ จาแนกเป็ นรายได้ พบว่า ท่านสามารถทางานได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ มีค่าเฉลี่ยมาก
ทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.70

อภิ ปรายผล
การศึก ษาวิจยั เรื่อ ง คุ ณ ภาพชี ว ิต ในการท างานที่ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสัง กัดสานักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด พบว่า คุ ณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจา
ภาค 5 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านขวัญกาลังใจในการทางาน ด้านความมันคงก้
่
าวหน้ าในงาน
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม มีความสัมพันธ์กับประสิท ธิภ าพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
สังกัด สานั กงานศาลยุ ติธรรมประจาภาค 5 ในด้ านคุ ณ ภาพของงาน ด้ านเวลาที่ใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน และด้านปริมาณของงานในทิศทางเดียวกัน เพราะบุคลากรในสังกัดสานักงานศาล
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ยุติธรรมประจาภาค 5 มีสภาพแวดล้อม ขวัญกาลังใจในการทางานทีม่ คี วามมันคงก้
่
า วหน้ าใน
งาน และมีค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม สอดคล้องกับงานของปวีณ า แสงสุข (2562) ได้ว ิจยั เรื่อง
“ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้ ” ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับการ
ปฏิบตั ิงานทีส่ ่งผลต่อ ประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้ ”
ศึกษาปั จจัยทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าที่
ศาลอาญากรุง เทพใต้ และปั จจัย ที่เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติง าน ส่ง ผลต่ อประสิท ธิภ าพ ในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าทีศ่ าลอาญากรุงเทพใต้ ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั บุคลในทีท่ างาน –ขวัญ
และกาลังใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และความมันคงก้
่
าวหน้ าในงาน มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุค ลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้ ในทิศทาง
เดียวกัน เพราะเจ้าหน้ าทีท่ มี่ ขี วัญและกาลังใจในการทางานมีสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี มี
ความมันคงก้
่
าวหน้ าในหน้ าที่การงานจึงส่งผลให้ปั จจัยทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบ ัติงานสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิง านของบุคลากรในสัง กัดสานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 5 ในด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และด้านปริมาณของงาน ผูบ้ ริหาร
ควรนาผลการศึกษาไปพัฒนา โดยการพิจารณาจากปริมาณของงาน เวลาทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ได้คุณภาพของงานเพือ่ ให้ได้คุณภาพของงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ให้
บุคลากรรูส้ กึ ว่างานทีต่ นเองปฏิบตั ิอยู่นนั ้ มีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
การจัดการระบบการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานมีความเหมาะสมกับบุคลากรทีม่ อี ยู่ มีโอกาสพัฒนา
งานทีร่ บั ผิดชอบอย่างเต็มที่ มีงบประมาณสนับสนุ น มีคู่มอื ปฏิบตั งิ านและคาสังการปฏิ
่
บตั งิ านที่
ทาให้สามารถทางาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายขึน้
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