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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อสิระครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัด้าน
ระเบยีบกฎหมาย นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ ในฐานะตวัแปรต้น 
ที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม  โดยเป็นการวิจัย 
เชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ที่ด าเนินการศกึษาดว้ยการวจิยัแบบส ารวจผ่านการใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ทัง้นี้ กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาคอื ขา้ราชการศาลยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรม จ านวน 400 คน โดย
อาศยัการใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า t-test และการวเิคราะห์ค่าความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป SPSS ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง  
31-40 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า ส่วนใหญ่ท างานอยู่ที่ส านักงาน 
ศาลยตุธิรรมประจ าภาค 7 มรีะยะเวลารบัราชการ 5 - 10 ปี และอยูใ่นระดบัต าแหน่งงานประเภทวชิาการ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา และปัจจยัด้านระเบยีบกฎหมาย 
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ส่งผลต่อความพงึพอใจในการก าหนด
ค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรม แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

  

ค าส าคญั :  ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นระเบยีบกฎหมาย, ปัจจยัดา้นนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน, 
      ปัจจยัดา้นการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ, ความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทน,  
      ขา้ราชการศาลยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรม 

 

 



ABSTRACT 

This Independent study aimed to study the relationship between demographic factors, law 
factors, remuneration policy factors, and performance appraisal factors as independent variable that 
affect to determining remuneration of government officers of the court of justice, the office of the 
judiciary. This Independent study is the Quantitative research and use surveying for collect data by 
Questionnaire. 

The sample group used in this independent study was 400 government officers in the court of 
justice, the office of the judiciary. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, the t-test, and Multiple Regression Analysis. Moreover, used the SPSS 
program for data analysis. The results of study found that most of the respondents were single female, 
age between 31 – 40 years old, graduated with a Bachelor's Degree, and working at Administrative 
Office of the Court of Justice, Region VII, work in the government service 5 – 10 years, and working 
in academic government officer position. 

Furthermore, the hypothesis testing results showed that demographic factors consist of level 
of education, and law factors, remuneration policy factors, and performance appraisal factors affect to 
satisfaction in determining remuneration of government officers of the court of justice, the office of 
the judiciary, statistically significant at 0.05 

 

Keywords : demographic factors, law factors, remuneration policy factors, performance appraisal 
        factors, satisfaction in determining remuneration, government officers of the court of 
        justice, the office of the judiciary  
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 จากแผนตามยุทธศาสตร์ S (Sustainability) ในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2565 -2568 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม , 2564) มีการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ย ัง่ยืน เน้นการมี
ระบบงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์ และผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยืนภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและ
งบประมาณ ซึง่โดยภาพรวมยุทธศาสตรด์งักล่าว มุ่งเน้นไปทีร่ะบบงาน และบุคลากรผูป้ฏบิตังิานเป็นส าคญั 
จงึจ าเป็นที่จะต้องมกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
เช่น การจดัสวสัดกิารหรอืการยกระดบัคุณภาพชวีติของบุคลากร เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ และความพรอ้มใน
การปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน 
ค่าตอบแทน สวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ด้านอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบับุคลากรทีป่ฏบิตังิานใน
แต่ละระดบั นอกจากนี้ สภาขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ดา้นการปฏริปูระบบค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์
ภาครฐั ไดม้กีารก าหนดยุทธศาสตรด์้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัในส่วนของ
ระบบค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ภาครฐัใหม้คีวามเหมาะสม ลดความเหลื่อมล ้า ทัง้สรา้งความเป็นธรรม
ในการจ่ายค่าตอบแทนของภาครฐัเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มคีวามรูค้วามสามารถเขา้มาท างานในหน่วยงาน
ของรฐัอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2565)    

 อย่างไรก็ตาม ในด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล ด้านการจดัสรรต าแหน่ง และการจดัอตัราก าลงั
นัน้ สามารถบริหารจดัการได้ตามแนวทางการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครฐัแนวใหม่ของส านักงาน
ขา้ราชการพลเรอืน ทว่าในดา้นการจดัสวสัดกิาร การเสรมิสรา้งแรงจงูใจ และการบรหิารค่าตอบแทน ถอืเป็น
หนึ่งในกลยทุธท์ีค่วรใหค้วามส าคญัในการศกึษา เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาควบคู่ไปกบัการบรหิารทรพัยากร
บุคคล โดยเฉพาะเรื่องของค่าตอบแทน เนื่องจากการบรหิารค่าตอบแทนทีม่ปีระสทิธภิาพ จะช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรเกดิความกระตอืรอืรน้ในการท างาน สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ อนัน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวข้ององคก์ร 

จากขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า ประเด็นเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน นับว่าเป็นเรื่องทีอ่งคก์รทุกภาคส่วน
ให้ความส าคญัทัง้ในแง่มุมของการปรบัปรุงระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล และการเสรมิสรา้งแรงจูงใจ 
เพื่อให้สอดคลอ้งเป็นไปตามแผนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื จงึน ามาสู่ความสนใจของผู้วจิยัที่ต้องการ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนของบุคลากรในองค์กร โดยเลือกศึกษาการก าหนด
ค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม เนื่องจากเป็นหน่วยงานทีผู่ว้จิยัปฏบิตังิาน
อยู่ภายในองค์กร และเป็นบุคลากรผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอืมสี่วนเกี่ยวข้องกบัการก าหนดค่าตอบแทน 
รวมถึงการปฏบิตัิงานภายในองค์กรโดยตรง เพื่อน ามาปรบัปรุง พฒันา และเป็นแนวทางในการก าหนด  
กลยทุธว์างแผนการบรหิารค่าตอบแทนทีม่ปีระสทิธภิาพ  



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการ
ศาลยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรม 

 2.  เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นระเบยีบกฎหมาย นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยุตธิรรม ส านักงาน
ศาลยตุธิรรม 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัของขา้ราชการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม จะส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรมทีแ่ตกต่างกนั 

 2.  ปัจจยัดา้นระเบยีบกฎหมาย นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
จะส่งผลต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรม 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ในการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรมนี้ผูว้จิยัท าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามสตูร
ของ Taro Yamane (1973 : 887) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการศาลยุตธิรรม สงักดัส านักงานศาล
ยตุธิรรม จ านวน 400 คน  

ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วจิยัจะท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัด้าน
ระเบยีบกฎหมาย นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ในแง่มุมของการ
ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม โดยอาศยัการก าหนด
กรอบการศกึษาดว้ยแนวคดิทฤษฎ ีและตวัระเบยีบกฎหมาย หรอืนโยบายเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทน 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล แนวคดิเกี่ยวกบัองคก์รศาลยุตธิรรม และแนวคดิทางจติวทิยา
เกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศกึษา ผูว้จิยัเริม่ศกึษาตัง้แต่เดอืนเมษายน 2565 จนถงึเดอืนกรกฎาคม 
2565 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดอืน 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุตธิรรมครัง้นี้ ผู้วจิยัได้น าแนวคดิทฤษฎมีาศกึษา 3 แนวคดิ ได้แก่  1. แนวคดิทฤษฎี และ
ระเบยีบกฎหมาย หรอืนโยบายเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทน 2. แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
3. แนวคดิทางจติวทิยาเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. แนวคิดทฤษฎี และระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน 

Milkovich and Newman (2004) นิยามว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนทุกรูปแบบ ทัง้ด้าน
การเงิน การบริการ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงานควรได้ร ับ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เช่นเดียวกับ ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2546) ที่กล่าวว่า ค่าตอบแทน 
(Compensation) หมายถึง การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้าง เงนิเดอืน เงนิ
ชดเชย หรอืผลประโยชน์อย่างอื่นที่องค์กรได้ให้กับบุคลากร เพื่อตอบแทนการท างาน ขณะที่ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2555) นิยามว่า ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที่
องคก์รจา่ยใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยค่าใชจ้่ายอาจจ่ายในรปูของตวัเงนิ หรอืมใิช่ตวัเงนิกไ็ด ้เพื่อเป็นการตอบแทน
การปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ซึง่เป็นการจงูใจหรอืเป็นแรงจงูใจให้มกีารปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  

อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทนนัน้ ต้องมาจากปัจจยัในหลากหลายด้าน ซึ่งอ้างอิงตาม 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2565) สามารถสรุปปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดค่าตอบแทนคอื 
1. ปัจจยัทัว่ไป ประกอบดว้ยกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบของภาครฐั และนโยบายขององคก์ร 2.ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ประกอบดว้ยผลการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล ความอาวุโสและประสบการณ์ และวุฒกิารศกึษา เป็นตน้ 

 ซึง่ในการคน้คว้าอสิระครัง้นี้ ผูว้จิยัเลอืกศกึษาการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยุตธิรรม 
ส านักงานศาลยุติธรรม โดยท าการทบทวนระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนด
ค่าตอบแทนของบุคลากรในศาลยตุธิรรม ตลอดจนการแต่งตัง้และเลื่อนขัน้การท างาน อนัเป็นค่าตอบแทนทัง้
ในรูปตัวเงิน และมิใช่ตัวเงนิ ดังนี้  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ 2543  
2. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการศาลยุตธิรรม พ.ศ. 2551  3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงนิดอืน 
พ.ศ 2552 (พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน) และ 4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการให้ได้รบัเงนิ
ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการศาลยตุธิรรม 

 

 

 



2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคล 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การแบ่งตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 
สถานภาพ อายุ จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน เป็นลกัษณะปัจจยั
ส่วนบุคคลที่ส าคัญ ที่สามารถช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับ 
เสาวลกัษณ์ สมานพทิกัษ์วงค์ (2560) ที่กล่าวว่า ถ้าต้องการจะรู้ขนาดของเป้าหมายต้องใช้ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรใ์นการก าหนดเกณฑ ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได ้
เป็นต้น นอกจากนี้ Kotler (2000, อ้างถงึใน กญัญาณฐั ป่ินเกษ, 2561 : 10-11) ได้ท าการศกึษาเกี่ยวกบั
คุณสมบตัิส่วนบุคคลที่พบว่า ในการด าเนินการต่าง ๆ นัน้ จะมปัีจจยัที่ส าคญั 7 ด้าน  ได้แก่เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และขนาดของครอบครวั โดยมองว่าความแตกต่างกนั
ของปัจจยัส่วนบุคคลจะมผีลต่อการตดัสนิใจด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ 

 

3. แนวคิดทางจิตวิทยาเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน 

 แนวคิดของ Maslow (Maslow’s Hierachy of Needs) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่นิยมน าไป
ศกึษาแรงจงูใจของบุคลากรมากทีสุ่ด โดย Maslow (1970 : 122-144, อา้งถงึใน มณรีตัน์ สุไลมานด,ี 2555 : 
18) ไดท้ าการศกึษาความต้องการของมนุษย ์และไดก้ าหนดความต้องการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ล าดบัตาม
ความต้องการของมนุษยท์ีม่อียู่เสมอตัง้แต่แก่จนตาย และเมื่อความตอ้งการขัน้หนึ่งไดร้บัการตอบสนองแลว้
ก็จะขยบัความต้องการไปในระดบัที่สูงขึ้นไป โดยมลี าดบัขัน้ความต้องการดงันี้ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ความต้องการทางดา้นความปลอดภยั ความต้องการทางดา้นสงัคม ความต้องการทางดา้นศกัดิศ์ร ี
และความต้องการสจัการแห่งตน ตามล าดบั ซึ่งผู้วจิยัมองว่าสอดคล้องกบัปัจจยัด้านการสร้างแรงจูงใจใน
บุคคลตามแนวคดิระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทน 

 นอกจากนี้ แนวคดิทฤษฎสีองปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) (Herzberg, 
1959 : 3-139, อา้งถงึใน มณฑล รอยตระกูล, 2546 : 20) ไดศ้กึษาความพงึพอใจในการท างาน และการเพิม่
ผลผลติ โดยมตีวัอยา่งประชากรในการวจิยัคอื วศิวกร และนกับญัชขีองบรษิทัต่าง ๆ จ านวน 200 คน พบว่า 
มปัีจจยัที่เกี่ยวข้องกบัความรู้สกึดแีละไม่ดขีองผู้ถูกสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คอื 1. ปัจจยัไฮยนี 
(Hygiene Factor) หรอืเรยีกอกีอย่างว่า ปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบังานโดยตรง แต่เกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้มในการท างาน ซึง่เป็นปัจจยัที่ช่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน 2. ปัจจยัจงูใจ (Motivator) 
เป็นปัจจยัภายในหรอืความต้องการในตวับุคคลที่เป็นตวักระตุ้นให้เกิดความพงึพอใจในการท างาน และ
น าไปสู่ทศันคตเิชงิบวกในการท างาน 

 



เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรกัษ์ (2556) ศึกษาระบบการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi Classification Scheme) กับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ผลการวิจยัพบว่า  
1) ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง 2) ผลการเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม 
พบว่า บุคลากรต าแหน่งประเภทบรกิาร มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานสงูทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรต าแหน่ง
อ านวยการ บุคลากรต าแหน่งวชิาการ และกลุ่มที่มแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานต ่าที่สุด คอื บุคลากรต าแหน่ง
ทัว่ไป และ 3) ทศันคตต่ิอระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนในการบรกิารทรพัยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi 
Classification Scheme) ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ในภาพรวมบุคลากรมทีศันคติต่อระบบจ าแนก
ต าแหน่งและค่าตอบแทนในการบรหิารทรพัยากรบุคคลแนวใหม่ ระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยพบว่า ประเดน็ใน
เรื่องการเปิดโอกาสให้บุคลากรมโีอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจาก
หน่วยงานยงัคงมปัีญหาด้านการยา้ยขา้มสายงาน และปัญหาเกี่ยวกบัการประเมนิเพื่อเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง 
อีกทัง้ผลการวิจยัยงัพบว่า บุคลากรต้องการให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ปฏบิตังิาน เพื่อเพิม่ความกระตอืรอืรน้ในการท างาน และเป็นการสรา้งลกัษณะการท างานทีท่า้ทายมากยิง่ขึน้ 

ประภาพร พฤกษะศร ี(2557) ศกึษาปัจจยัค่าตอบแทนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะหน่วยงาน ต าแหน่งงาน รายได้ประจ าต่อเดือน  
ทีต่่างกนัส่งผลต่อปัจจยัค่าตอบแทนทางการเงนิของพนักงานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 ขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ไม่มีผลต่อปัจจัย
ค่าตอบแทนทางการเงนิของพนกังาน ต่อมาต าแหน่งงานทีต่่างกนัส่งผลต่อปัจจยัค่าตอบแทนทีไ่มใ่ช่ทางการ
เงนิของพนักงานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ตลอดจนพบว่าค่าตอบแทนที่มผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (r = 0.66) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
โดยตวัแปรที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานม ี3 ด้าน คอื ค่าตอบแทนทางการเงนิ ค่าตอบแทนที่
ไมใ่ช่ทางการเงนิ (งาน) และค่าตอบแทนทีไ่มใ่ช่ทางการเงนิ (ความภาคภมูใิจ) 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การค้นคว้าอิสระครัง้นี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ผู้วิจ ัยจะด าเนิน
การศกึษาด้วยการวจิยัแบบส ารวจ (Survey Research) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
ของบุคลากร กฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายต่าง ๆ ในแงม่มุของการเป็นปัจจยัตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อการ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 400 คน 



เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยอาศยัการน าแนวคดิ ทฤษฎมีาก าหนดขอ้ค าถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตรงตามวตัถุประสงคข์องความตอ้งการ
ทดสอบสมมตฐิานเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทน ซึง่แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน รวม
ทัง้หมด 27 ขอ้ และก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert’s scale) (Wade 
M Vagias, 2006 อา้งถงึใน พชัรนินท ์ธนทรพัยบ์ุรโชต ิและศศธิร ส าราญจติ, 2559 : 59)  

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ขอ้มูลปฐมภูม ิเป็นขอ้มูลที่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถาม โดยมกีลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการสงักดัส านักงานศาลยุตธิรรม 400 คน  และขอ้มลูทุตยิภูม ิ
เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จากการค้นคว้าทบทวนเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี ที่ใช้ในการก าหนดกรอบการวจิยั 
สมมตฐิาน รวมถงึใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วจิยัจะวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS เพื่อหาค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และหาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.), T-test ส าหรบั
การวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัระเบยีบกฎหมาย และ
การก าหนดค่าตอบแทน โดยใชส้ถติถิดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) และยอมรบัความมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ผลการวิจยั 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนที่1  ด้านปัจจยัส่วนบุคคล หรอืขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอย่าง คอื ขา้ราชการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5, มอีายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน188 คน ซีง่
เป็นจ านวนมากทีสุ่ดในรอ้ยละ 47, มสีถานภาพโสด จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.8, มรีะดบัการศกึษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 , โดยส่วนใหญ่ท างานอยู่ที่
ส านกังานศาลยตุธิรรมประจ าภาค 7 จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8, มรีะยะเวลาทีร่บัราชการ 5 - 10 ปี 
จ านวน 184 คน คดิเป็นร้อยละ 46, และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต าแหน่งงานประเภท
วชิาการ ซึง่มจี านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5  

โดยพบว่า จากการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในเรื่องปัจจยัส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาล
ยุตธิรรม ไดว้่า ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนที่
แตกต่างกนั ซึ่งมคี่านัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั < 0.05 คอื 0.000 (Beta = - 0.136) ในขณะที่ ปัจจยัส่วน
บุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานทีท่ างาน ระยะเวลารบัราชการ และระดบัต าแหน่งงาน ไม่มผีล



ต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทน โดยมคี่านัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั > 0.05 คอื 0.198, 0.058, 
0.085, 0.098, 0.537, และ 0.102 ตามล าดบั 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามส่วนที ่2 สามารถทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 ในเรื่องปัจจยัดา้น
ระเบยีบกฎหมาย นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ทีส่่งผลต่อความ
พงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม ได้ว่า ปัจจยัด้าน
ระเบียบกฎหมาย อันได้แก่ ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านนโยบายการบรหิารค่าตอบแทน และด้านการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ ล้วนส่งผลต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาล
ยตุธิรรมทัง้ 3 ดา้น โดยมคี่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั < 0.05 คอื 0.032, 0.000, และ 0.000 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ จากการวเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 ในเรื่องความพงึพอใจต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม ยงัพบผลทีส่อดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นระเบยีบ
กฎหมาย คอื ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อการก าหนดค่าตอบแทนในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด
เรื่อง ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามเป็นธรรมและเสมอภาคกบับุคลากรในหน่วยงาน โดยมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก (  x  ̄= 4.12) และสุดท้าย ความพงึพอใจที่มรีะดบัน้อยที่สุดในการส ารวจคอื ความพงึพอใจกบั
ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัในปัจจบุนัโดยมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  ̄ = 3.96) 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 

การอภปิรายผลการศกึษาด้านปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทน
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม  โดยจากการสรุปผลจะเห็นได้ว่า ปัจจยัด้านระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน มผีลต่อความพึงพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุตธิรรมที่ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ประภาพร พฤกษะศร ี(2557) ที่พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา จ านวนผูท้ีอ่ยู่ในอุปการะหน่วยงาน ต าแหน่งงาน รายไดป้ระจ าต่อ
เดอืน ทีต่่างกนัส่งผลต่อปัจจยัค่าตอบแทนทางการเงนิของพนักงานแตกต่างกนับรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

นอกจากนี้ ผลการศึกษาของผู้วจิยัที่พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
สถานที่ท างาน ระยะเวลารบัราชการ และระดบัต าแหน่งงาน ไม่มผีลต่อความพึงพอใจในการก าหนด
ค่าตอบแทน ยงัสอดคลอ้งกบั ประภาพร พฤกษะศร ี(2557) ในเรือ่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุอายงุาน 
สถานภาพสมรส ภมูลิ าเนา ทีไ่มม่ผีลต่อปัจจยัค่าตอบแทนทางการเงนิของพนกังาน  



อย่างไรกต็าม แมว้่าผลการศกึษาเรื่องระดบัการศกึษาของผูว้จิยัจะสอดคลอ้งกบังานของ ประภาพร 
พฤกษะศร ี(2557) ในแง่ของการเป็นปัจจยัตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อตวัแปรตาม ทว่า ในเรื่องของต าแหน่งงาน
ส าหรบัการศกึษาของผูว้จิยันัน้ กลบัพบว่าไม่มสี่วนส่งผลต่อความพงึพอใจในการก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้ 
อนุมานไดว้่า ดว้ยพืน้ทีใ่นการศกึษา เรื่องทีศ่กึษาและลกัษณะกลุ่มตวัอย่างทีต่่างกนั จงึมกีารแสดงผลปัจจยั
ดา้นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ยเช่นกนั เช่นเดยีวกบัหากกล่าวถงึแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2553) 
จะสงัเกตไดว้่า แมว้่าปัจจยัเรื่องเพศ สถานภาพการสมรส และระดบัการศกึษา ถอืเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการ
น ามาชีว้ดัลกัษณะประชากรศาสตรใ์นฐานะตวัแปรตน้ เพื่อศกึษาหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลกบัเรือ่งต่าง 
ๆ แต่ผลการศกึษาไมไ่ดค้งทีเ่สมอไปในทุกตวัแปร ขึน้อยูก่บัเรือ่งทีจ่ะศกึษาดว้ย 

การอภปิรายผลการศกึษาปัจจยัด้านระเบยีบกฎหมาย นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และการ
ประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาล
ยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม ซึง่จากการสรุปผลจะเหน็ไดว้่า ปัจจยัดา้นระเบยีบกฎหมาย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ด้านการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ ด้านนโยบายการบรหิารค่าตอบแทน และ ด้านระเบยีบกฎหมาย 
ตามล าดบั ลว้นส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการศาลยตุธิรรม  

โดยดา้นการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด เรือ่ง
องค์ประกอบในการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการที่ประกอบด้วยผลสมัฤทธิข์องงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(2565)กล่าวถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดค่าตอบแทนเรื่อง ปัจจยัทัว่ไป ทีป่ระกอบดว้ยกฎหมาย หรอื
กฎระเบยีบของภาครฐั คอื มาตรการของรฐับาลทีอ่งคก์รต้องปฏบิตัติามทีก่ าหนด ซึง่เป็นการก ากบัองค์กร
ต่าง ๆ โดยออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน หรอืการก าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารต่าง ๆ เช่น กฎหมาย 
พระราชบญัญตั ิหลกัเกณฑ ์ประกาศ หรอืสิง่อื่นใดทีร่ะบุขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัค่าจา้ง ค่าตอบแทน อนัมผีลทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อการก าหนดค่าตอบแทน และนโยบายขององค์ก ร ขณะที่รายข้อย่อยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความคดิเห็นน้อยที่สุด คอืเรื่องการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการในหน่วยงานที่มี
กระบวนการ หลกัการ ที่ชดัเจน และเหมาะสมกบัการก าหนดค่าตอบแทนซึ่งหมายถงึว่า บุคลากรมคีวาม
ตอ้งการทราบถงึหลกัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และเหมาะสม เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ
ก าหนดค่าตอบแทน (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน , 2555) ทีร่ะบุว่า เพื่อดงึดูดคนทีม่คีวามรู้
ความสามารถให้เขา้มาสู่หน่วยงาน และคงอยู่ในหน่วยงานตลอดไป ควรมรีะบบการบรหิารค่าตอบแทนที่
ชดัเจน สมเหตุสมผล มคีวามยตุธิรรมจะสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูท้ีป่ฏบิตังิานอยูใ่นองคก์ร  

ต่อมา ด้านนโยบายการบรหิารค่าตอบแทนในรายข้อย่อย พบว่าการให้หน่วยงานเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบรหิารค่าตอบแทนให้ทนัสมยัมากขึน้ เพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ สอดคลอ้ง
กับ หลักเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนในหลักความยืดหยุ่น คือ การจ่ายค่าตอบแทน ต้องยืดหยุ่นตาม
เหตุการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ หรือระดับความรู้



ความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ (สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ 2549 อ้างถงึใน ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน , 

2555)และขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีน้่อยทีสุ่ด คอืเรือ่งทีห่น่วยงานมกีารเปิดโอกาสรบัฟังความคดิเหน็ หรอื
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทน หมายถงึ บุคลากรมคีวามต้องการใหห้น่วยงานเปิดโอกาสรบั
ฟังความคดิเห็น หรอืข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน สอดคล้องกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ 
Herzberg (1959 : 3-139, อ้างถงึใน มณฑล รอยตระกูล, 2546 : 20) ในปัจจยัไฮยนี (Hygiene Factor) หรอื
เรยีกอกีอย่างว่า ปัจจยัค ้าจุนที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบังานโดยตรง แต่เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมในการท างาน ซึ่งเป็น
ปัจจยัทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน ดา้นความต้องการนโยบายและการบรหิารจดัการองคก์ารทีด่ ี
มกีารตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร มกีารประกาศนโยบายอย่างทัว่ถงึ รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้า
งาน คอื การตดิต่อสื่อสารดว้ยวาจา พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความพนัธท์ีด่รีะหว่างกนั 

ขณะที ่ในดา้นระเบยีบกฎหมาย หากพจิารณาเป็นรายขอ้ย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความคิดเห็นมากที่สุดเรื่อง เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
ประเทศไทย กบัการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการส านักงานศาลยุตธิรรม สอดคลอ้งตามที ่ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2565) กล่าวถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดค่าตอบแทนเรื่อง ปัจจยั
ทัว่ไป ที่ประกอบด้วยกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบของภาครฐั คอื มาตรการของรฐับาลที่องค์กรต้องปฏบิตัิ
ตามทีก่ าหนด ซึง่เป็นการก ากบัองคก์รต่าง ๆ โดยออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองแรงงาน และขอ้ทีม่รีะดบัความ
คดิเหน็ทีน้่อยทีสุ่ด คอื เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการส านักงานศาลยุตธิรรมมคีวามเป็นธรรม 
เหมาะสมทนัสมยั หมายความว่า บุคลากรมคีวามตอ้งการการก าหนดค่าตอบแทนใหท้นัสมยัมากขึน้ เป็นไป
ในทศิทางเดยีวกบั ด้านนโยบายการบรหิารค่าตอบแทน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเห็นมาก
ทีสุ่ดในเรื่องการใหห้น่วยงานเปลีย่นแปลงนโยบายการบรหิารค่าตอบแทนใหท้นัสมยัมากขึน้ เพื่อใหเ้ขา้กบั
สภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ สอดคลอ้งกบั หลกัเกณฑก์ าหนดค่าตอบแทนในหลกัความยดืหยุ่น คอื การ
จ่ายค่าตอบแทน ต้องยดืหยุ่นตามเหตุการณ์ปัจจุบนัให้มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ ค่า
ครองชีพ หรือระดับความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น (สัมฤทธิ ์ยศสมศักดิ,์ 2549 อ้างถึงใน ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2555) 

 

ข้อเสนอเนะ 

จากผลการศกึษาโดยภาพรวมในเรื่องความพงึพอใจต่อการก าหนดค่าตอบแทนของขา้ราชการศาล
ยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรมนัน้ พบว่า ความพงึพอใจกบัค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัในปัจจุบนั มคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งตามที่พจิารณาไปในรายขอ้ย่อยของแต่ละด้าน โดยเฉพาะปัจจยัในด้านระเบียบ
กฎหมายทัง้ 3 ดา้น เหน็ไดว้่า บุคลากรยงัมคีวามต้องการใหห้น่วยงานมกีารปรบัปรุงเรื่องระเบยีบกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์หลกัการต่าง ๆ ในการก าหนดค่าตอบแทนใหม้คีวามทนัสมยั มคีวามเป็นธรรม และเหมาะสมกบั



สภาพสังคมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องการช่องทางในการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะต่อระบบการก าหนดค่าตอบแทน  

ซึง่จากแงม่มุดงักล่าว ถอืเป็นสิง่ทีส่ามารถสะทอ้นความตอ้งการของบุคลากรขา้ราชการศาลยตุธิรรม 
ส านกังานศาลยตุธิรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รต่าง ๆ ควรน าไปพจิารณารว่มกบัการวางแผนนโยบาย กล
ยุทธ์ กระทัง่การบรหิารจดัการการก าหนดค่าตอบแทนให้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของบุคลากร 
เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ การธ ารงรกัษาบุคลากร และส่งเสรมิให้ข้าราชการในสงักัดส านักงานศาล
ยตุธิรรมสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุตามเป้าหมายของศาลยตุธิรรมต่อไป 
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