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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้าน
ระเบียบกฎหมาย นโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ในฐานะตัวแปรต้น
ที่ส่ งผลต่ อการก าหนดค่ าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม โดยเป็ นการวิจ ัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ดาเนินการศึกษาด้วยการวิจยั แบบสารวจผ่านการใช้แบบสอบถามเป็ น
เครือ่ งมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม จานวน 400 คน โดย
อาศัยการใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า t-test และการวิเคราะห์ค่ าความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง
31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ ทางานอยู่ท่สี านักงาน
ศาลยุตธิ รรมประจาภาค 7 มีระยะเวลารับราชการ 5 - 10 ปี และอยูใ่ นระดับตาแหน่งงานประเภทวิชาการ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และปั จจัยด้านระเบียบกฎหมาย
นโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการกาหนด
ค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยส่วนบุคคล, ปั จจัยด้านระเบียบกฎหมาย, ปั จจัยด้านนโยบายการกาหนดค่าตอบแทน,
ปั จจัยด้านการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ, ความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทน,
ข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม

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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากแผนตามยุทธศาสตร์ S (Sustainability) ในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2565 -2568
(ส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการศาลยุติธ รรม, 2564) มีก ารมุ่ง เน้ น การพัฒ นาที่ย งยื
ั ่ น เน้ น การมี
ระบบงานที่มุ่ ง ผลสัม ฤทธิ ์ และผลประโยชน์ ส่ ว นรวมอย่ า งยัง่ ยืน ภายใต้ ข้อ จ ากัด ของทรัพ ยากรและ
งบประมาณ ซึง่ โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ดงั กล่าว มุ่งเน้นไปทีร่ ะบบงาน และบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นสาคัญ
จึงจาเป็ นที่จะต้องมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เช่น การจัดสวัสดิการหรือการยกระดับคุณภาพชีวติ ของบุคลากร เพื่อเพิม่ ความเชื่อมัน่ และความพร้อมใน
การปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ เงินเดือน
ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใน
แต่ละระดับ นอกจากนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการปฏิรปู ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ภาครัฐ ได้มกี ารกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในส่วนของ
ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐให้มคี วามเหมาะสม ลดความเหลื่อมล้า ทัง้ สร้างความเป็ นธรรม
ในการจ่ายค่าตอบแทนของภาครัฐเพื่อเป็ นการจูงใจให้ผู้มคี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาทางานในหน่ วยงาน
ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2565)
อย่างไรก็ตาม ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดสรรตาแหน่ ง และการจัดอัตรากาลัง
นัน้ สามารถบริห ารจัด การได้ต ามแนวทางการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลภาครัฐ แนวใหม่ข องส านัก งาน
ข้าราชการพลเรือน ทว่าในด้านการจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างแรงจูงใจ และการบริหารค่าตอบแทน ถือเป็ น
หนึ่งในกลยุทธ์ทค่ี วรให้ความสาคัญในการศึกษา เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยเฉพาะเรื่องของค่าตอบแทน เนื่องจากการบริหารค่าตอบแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการทางาน สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มความสามารถ อันนาไปสู่การ
บรรลุเป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ขององค์กร
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเด็นเรื่องการกาหนดค่าตอบแทน นับว่าเป็ นเรื่องทีอ่ งค์กรทุกภาคส่วน
ให้ความสาคัญทัง้ ในแง่มุมของการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้สอดคล้องเป็ นไปตามแผนการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ น จึงนามาสู่ความสนใจของผู้วจิ ยั ที่ต้องการ
ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดค่ า ตอบแทนของบุ ค ลากรในองค์ก ร โดยเลือ กศึก ษาการก าหนด
ค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม เนื่องจากเป็ นหน่ วยงานทีผ่ วู้ จิ ยั ปฏิบตั งิ าน
อยู่ภายในองค์ก ร และเป็ นบุค ลากรผู้มสี ่ วนได้ส่ วนเสีย หรือ มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทน
รวมถึงการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรโดยตรง เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา และเป็ นแนวทางในการกาหนด
กลยุทธ์วางแผนการบริหารค่าตอบแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการ
ศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านระเบียบกฎหมาย นโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการ ทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงาน
ศาลยุตธิ รรม
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม จะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรมทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านระเบียบกฎหมาย นโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ในการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุ ตธิ รรมนี้ผวู้ จิ ยั ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของ Taro Yamane (1973 : 887) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการศาลยุตธิ รรม สังกัดสานักงานศาล
ยุตธิ รรม จานวน 400 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วจิ ยั จะทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้าน
ระเบียบกฎหมาย นโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ในแง่มุมของการ
ส่งผลต่อการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม โดยอาศัยการกาหนด
กรอบการศึกษาด้วยแนวคิดทฤษฎี และตัวระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับปั จจัยส่วนบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรศาลยุตธิ รรม และแนวคิดทางจิตวิทยา
เกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา ผูว้ จิ ยั เริม่ ศึกษาตัง้ แต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงเดือนกรกฎาคม
2565 รวมเป็ นระยะเวลา 4 เดือน

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การค้น คว้า อิส ระเรื่อ ง ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดค่ า ตอบแทนของข้า ราชการศาลยุ ติธ รรม
สานักงานศาลยุตธิ รรมครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นาแนวคิดทฤษฎีมาศึกษา 3 แนวคิด ได้แก่ 1. แนวคิดทฤษฎี และ
ระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล
3. แนวคิดทางจิตวิทยาเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิ ดทฤษฎี และระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
Milkovich and Newman (2004) นิยามว่า ค่ าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนทุ กรูปแบบ ทัง้ ด้าน
การเงิน การบริการ หรือผลประโยชน์ อ่ ืนใดที่พนักงานควรได้ร ับ และถือว่ าเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการสร้า ง
ความสัม พัน ธ์ ใ นการจ้ า งงาน เช่ น เดีย วกับ ณั ฎ ฐพัน ธ์ เขจรนั น ทน์ (2546) ที่ ก ล่ า วว่ า ค่ า ตอบแทน
(Compensation) หมายถึง การให้ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงิน
ชดเชย หรือผลประโยชน์ อย่างอื่นที่องค์กรได้ให้กับบุ คลากร เพื่อตอบแทนการท างาน ขณะที่สานั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555) นิยามว่า ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่
องค์กรจ่ายให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน โดยค่าใช้จ่ายอาจจ่ายในรูปของตัวเงิน หรือมิใช่ตวั เงินก็ได้ เพื่อเป็ นการตอบแทน
การปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ซึง่ เป็ นการจูงใจหรือเป็ นแรงจูงใจให้มกี ารปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่ าตอบแทนนัน้ ต้องมาจากปั จจัยในหลากหลายด้าน ซึ่งอ้างอิงตาม
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2565) สามารถสรุปปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดค่าตอบแทนคือ
1. ปั จจัยทัวไป
่ ประกอบด้วยกฎหมาย หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และนโยบายขององค์กร 2.ปั จจัยด้านบุคลากร
ประกอบด้วยผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล ความอาวุโสและประสบการณ์ และวุฒกิ ารศึกษา เป็ นต้น
ซึง่ ในการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม
ส านั ก งานศาลยุ ติธ รรม โดยท าการทบทวนระเบีย บกฎหมาย และหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับ การก าหนด
ค่าตอบแทนของบุคลากรในศาลยุตธิ รรม ตลอดจนการแต่งตัง้ และเลื่อนขัน้ การทางาน อันเป็ นค่าตอบแทนทัง้
ในรูป ตัว เงิน และมิใ ช่ ต ัว เงิน ดัง นี้ 1. พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริหารราชการศาลยุติธ รรม พ.ศ 2543
2. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2551 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินดือน
พ.ศ 2552 (พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน) และ 4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการให้ได้รบั เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุตธิ รรม

2. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การแบ่งตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
สถานภาพ อายุ จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็ นลักษณะปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คลที่ส าคัญ ที่ส ามารถช่ ว ยในการก าหนดเป้ า หมายทางการศึก ษาเรื่อ งต่ า ง ๆ เช่ น เดีย วกับ
เสาวลักษณ์ สมานพิทกั ษ์วงค์ (2560) ที่กล่าวว่า ถ้าต้องการจะรู้ขนาดของเป้ าหมายต้องใช้ลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ในการกาหนดเกณฑ์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
เป็ นต้น นอกจากนี้ Kotler (2000, อ้างถึงใน กัญญาณัฐ ปิ่ นเกษ, 2561 : 10-11) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
คุ ณ สมบัติส่ ว นบุค คลที่พ บว่ า ในการดาเนิ นการต่ า ง ๆ นัน้ จะมีปัจจัย ที่ส าคัญ 7 ด้าน ได้แก่ เ พศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และขนาดของครอบครัว โดยมองว่าความแตกต่างกัน
ของปั จจัยส่ ว นบุค คลจะมีผ ลต่อการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ที่แตกต่ างกันตามไปด้วย ซึ่งสะท้อ นให้เ ห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับปั จจัยด้านต่าง ๆ
3. แนวคิ ดทางจิ ตวิ ทยาเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
แนวคิด ของ Maslow (Maslow’s Hierachy of Needs) เป็ น ทฤษฎีเ กี่ย วกับ แรงจูง ใจที่นิ ย มน าไป
ศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรมากทีส่ ุด โดย Maslow (1970 : 122-144, อ้างถึงใน มณีรตั น์ สุไลมานดี, 2555 :
18) ได้ทาการศึกษาความต้องการของมนุ ษย์ และได้กาหนดความต้องการของมนุ ษย์ออกเป็ น 5 ลาดับตาม
ความต้องการของมนุ ษย์ทม่ี อี ยู่เสมอตัง้ แต่แก่จนตาย และเมื่อความต้องการขัน้ หนึ่งได้รบั การตอบสนองแล้ว
ก็จะขยับความต้อ งการไปในระดับที่สูงขึ้นไป โดยมีลาดับขัน้ ความต้องการดังนี้ ความต้องการทางด้า น
ร่างกาย ความต้องการทางด้านความปลอดภัย ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการทางด้านศักดิ ์ศรี
และความต้องการสัจการแห่งตน ตามลาดับ ซึ่งผู้วจิ ยั มองว่าสอดคล้องกับปั จจัยด้านการสร้างแรงจูงใจใน
บุคคลตามแนวคิดระเบียบกฎหมายเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทน
นอกจากนี้ แนวคิดทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) (Herzberg,
1959 : 3-139, อ้างถึงใน มณฑล รอยตระกูล, 2546 : 20) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจในการทางาน และการเพิม่
ผลผลิต โดยมีตวั อย่างประชากรในการวิจยั คือ วิศวกร และนักบัญชีของบริษทั ต่าง ๆ จานวน 200 คน พบว่า
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สกึ ดีและไม่ดขี องผู้ถูกสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย คือ 1. ปั จจัยไฮยีน
(Hygiene Factor) หรือเรียกอีกอย่างว่า ปั จจัยค้าจุน เป็ นปั จจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่เกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมในการทางาน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ช่วยลดความไม่พงึ พอใจในการทางาน 2. ปั จจัยจูงใจ (Motivator)
เป็ นปั จจัยภายในหรือความต้องการในตัวบุคคลที่เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน และ
นาไปสู่ทศั นคติเชิงบวกในการทางาน

เอกสารงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
ศิวลีย์ สิร ิโรจน์ บริร กั ษ์ (2556) ศึกษาระบบการจ าแนกต าแหน่ งและค่ าตอบแทนในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi Classification Scheme) กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่ า
1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม
พบว่า บุคลากรตาแหน่ งประเภทบริการ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านสูงทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ บุคลากรตาแหน่ ง
อานวยการ บุคลากรตาแหน่ งวิชาการ และกลุ่มที่มแี รงจูงใจในการปฏิบตั ิงานต่ าที่สุด คือ บุคลากรตาแหน่ ง
ทัวไป
่ และ 3) ทัศนคติต่อระบบจาแนกตาแหน่ งและค่าตอบแทนในการบริการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi
Classification Scheme) ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมบุคลากรมีทศั นคติต่อระบบจ าแนก
ตาแหน่ งและค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ระดับปานกลางทุกข้อ โดยพบว่า ประเด็นใน
เรื่องการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
หน่ วยงานยังคงมีปัญหาด้านการย้ายข้ามสายงาน และปั ญหาเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ ง
อีกทัง้ ผลการวิจ ยั ยังพบว่ า บุ คลากรต้องการให้หน่ วยงานเปิ ดโอกาสให้แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่ าง
ปฏิบตั งิ าน เพื่อเพิม่ ความกระตือรือร้นในการทางาน และเป็ นการสร้างลักษณะการทางานทีท่ า้ ทายมากยิง่ ขึน้
ประภาพร พฤกษะศรี (2557) ศึกษาปั จจัยค่าตอบแทนทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา จานวนผู้ท่อี ยู่ใ นอุ ปการะหน่ ว ยงาน ตาแหน่ งงาน รายได้ประจาต่อ เดือ น
ทีต่ ่างกันส่งผลต่อปั จจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 ขณะที่ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า น เพศ อายุ อายุ ง าน สถานภาพสมรส ภู ม ิล าเนา ไม่ ม ีผ ลต่ อ ปั จ จัย
ค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน ต่อมาตาแหน่งงานทีต่ ่างกันส่งผลต่อปั จจัยค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ทางการ
เงินของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ตลอดจนพบว่าค่าตอบแทนที่ มผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านโดยรวม อยู่ในระดับมาก (r = 0.66) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมี 3 ด้าน คือ ค่าตอบแทนทางการเงิน ค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) และค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมใิ จ)
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การค้น คว้า อิส ระครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) ที่ผู้ ว ิจ ัย จะด าเนิ น
การศึกษาด้วยการวิจยั แบบสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย ส่วนบุคคล
ของบุคลากร กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ในแง่มมุ ของการเป็ นปั จจัยตัวแปรต้นทีส่ ่งผลต่อการ
กาหนดค่าตอบแทน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยอาศัยการนาแนวคิด ทฤษฎีมากาหนดข้อคาถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ของความต้องการ
ทดสอบสมมติฐานเรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน รวม
ทัง้ หมด 27 ข้อ และกาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert’s scale) (Wade
M Vagias, 2006 อ้างถึงใน พัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ และศศิธร สาราญจิต, 2559 : 59)
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูม ิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรม 400 คน และข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
เป็ นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จากการค้นคว้าทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการกาหนดกรอบการวิจยั
สมมติฐาน รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิ ยั จะวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และหาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.), T-test สาหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยระเบียบกฎหมาย และ
การกาหนดค่าตอบแทน โดยใช้สถิตถิ ดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) และยอมรับความมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่วนที่1 ด้านปั จจัยส่วนบุคคล หรือข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม จานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.5, มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จานวน188 คน ซีง่
เป็ นจานวนมากทีส่ ุดในร้อยละ 47, มีสถานภาพโสด จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8, มีระดับการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า ซึ่ง มีจ านวน 258 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 64.5, โดยส่ ว นใหญ่ ท างานอยู่ท่ี
สานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค 7 จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8, มีระยะเวลาทีร่ บั ราชการ 5 - 10 ปี
จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46, และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับตาแหน่ งงานประเภท
วิชาการ ซึง่ มีจานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5
โดยพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในเรื่องปั จจัยส่วน
บุค คลที่ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจในการก าหนดค่ าตอบแทนของข้า ราชการศาลยุติธ รรม สานักงานศาล
ยุตธิ รรม ได้ว่า ปั จจัยด้านระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีค่านัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ < 0.05 คือ 0.000 (Beta = - 0.136) ในขณะที่ ปั จจัยส่วน
บุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานทีท่ างาน ระยะเวลารับราชการ และระดับตาแหน่ งงาน ไม่มผี ล

ต่อความพึงพอใจในการก าหนดค่ าตอบแทน โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ > 0.05 คือ 0.198, 0.058,
0.085, 0.098, 0.537, และ 0.102 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ในเรื่องปั จจัยด้าน
ระเบียบกฎหมาย นโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ทีส่ ่งผลต่อความ
พึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม ได้ว่า ปั จจัยด้าน
ระเบียบกฎหมาย อันได้แ ก่ ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านนโยบายการบริหารค่ าตอบแทน และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ล้วนส่งผลต่อความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาล
ยุตธิ รรมทัง้ 3 ด้าน โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ < 0.05 คือ 0.032, 0.000, และ 0.000 ตามลาดับ
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อ มูลแบบสอบถามส่ว นที่ 3 ในเรื่องความพึงพอใจต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม ยังพบผลทีส่ อดคล้องกับปั จจัยด้านระเบียบ
กฎหมาย คือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการกาหนดค่าตอบแทนในระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด
เรื่อง ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีความเป็ นธรรมและเสมอภาคกับบุคลากรในหน่ วยงาน โดยมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( x¯ = 4.12) และสุดท้าย ความพึงพอใจที่มรี ะดับน้อยที่สุดในการสารวจคือ ความพึงพอใจกับ
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในปั จจุบนั โดยมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x¯ = 3.96)
การอภิ ปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลการศึกษาด้านปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทน
ของข้า ราชการศาลยุติธ รรม ส านัก งานศาลยุติธ รรม โดยจากการสรุปผลจะเห็นได้ ว่ า ปั จจัยด้า นระดับ
การศึก ษา ที่แตกต่ างกัน มีผ ลต่ อ ความพึงพอใจในการกาหนดค่ าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธ รรม
สานักงานศาลยุตธิ รรมที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภาพร พฤกษะศรี (2557) ที่พบว่า
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา จานวนผูท้ อ่ี ยู่ในอุปการะหน่ วยงาน ตาแหน่ งงาน รายได้ประจาต่อ
เดือน ทีต่ ่างกันส่งผลต่อปั จจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานแตกต่างกันบริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของผู้วจิ ยั ที่พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
สถานที่ทางาน ระยะเวลารับ ราชการ และระดับต าแหน่ งงาน ไม่มผี ลต่ อ ความพึงพอใจในการก าหนด
ค่าตอบแทน ยังสอดคล้องกับ ประภาพร พฤกษะศรี (2557) ในเรือ่ งปั จจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อายุงาน
สถานภาพสมรส ภูมลิ าเนา ทีไ่ ม่มผี ลต่อปั จจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการศึกษาเรื่องระดับการศึกษาของผูว้ จิ ยั จะสอดคล้องกับงานของ ประภาพร
พฤกษะศรี (2557) ในแง่ของการเป็ นปั จจัยตัวแปรต้นทีส่ ่งผลต่อตัวแปรตาม ทว่า ในเรื่องของตาแหน่ งงาน
สาหรับการศึกษาของผูว้ จิ ยั นัน้ กลับพบว่าไม่มสี ่วนส่งผลต่อความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ นี้
อนุ มานได้ว่า ด้วยพืน้ ทีใ่ นการศึกษา เรื่องทีศ่ กึ ษาและลักษณะกลุ่มตัวอย่างทีต่ ่างกัน จึงมีการแสดงผลปั จจัย
ด้านบุคคลทีแ่ ตกต่างกันตามไปด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับหากกล่าวถึงแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2553)
จะสังเกตได้ว่า แม้ว่าปั จจัยเรื่องเพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ถือเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญในการ
นามาชีว้ ดั ลักษณะประชากรศาสตร์ในฐานะตัวแปรต้น เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกับเรือ่ งต่าง
ๆ แต่ผลการศึกษาไม่ได้คงทีเ่ สมอไปในทุกตัวแปร ขึน้ อยูก่ บั เรือ่ งทีจ่ ะศึกษาด้วย
การอภิปรายผลการศึกษาปั จจัยด้านระเบียบกฎหมาย นโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ที่ส่ ง ผลต่ อ ความพึงพอใจในการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาล
ยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม ซึง่ จากการสรุปผลจะเห็นได้ว่า ปั จจัยด้านระเบียบกฎหมาย 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ด้านนโยบายการบริหารค่าตอบแทน และ ด้านระเบียบกฎหมาย
ตามลาดับ ล้วนส่งผลต่อการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุตธิ รรม
โดยด้านการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด เรือ่ ง
องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบ ัติร าชการหรือ สมรรถนะ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ส านั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ น
(2565)กล่าวถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดค่าตอบแทนเรื่อง ปั จจัยทัวไป
่ ทีป่ ระกอบด้วยกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบของภาครัฐ คือ มาตรการของรัฐบาลทีอ่ งค์กรต้องปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด ซึง่ เป็ นการกากับองค์กร
ต่าง ๆ โดยออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน หรือการกาหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารต่าง ๆ เช่น กฎหมาย
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือสิง่ อื่นใดทีร่ ะบุขอ้ กาหนดเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน อันมีผลทัง้
ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ การก าหนดค่ า ตอบแทน และนโยบายขององค์ก ร ขณะที่ร ายข้อ ย่ อ ยผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สุด คือเรื่องการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในหน่ วยงานที่ม ี
กระบวนการ หลักการ ที่ชดั เจน และเหมาะสมกับการกาหนดค่าตอบแทนซึ่งหมายถึงว่า บุคลากรมีความ
ต้องการทราบถึงหลักการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน และเหมาะสม เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
กาหนดค่าตอบแทน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2555) ทีร่ ะบุว่า เพื่อดึงดูดคนทีม่ คี วามรู้
ความสามารถให้เข้ามาสู่หน่ วยงาน และคงอยู่ในหน่ วยงานตลอดไป ควรมีระบบการบริหารค่าตอบแทนที่
ชัดเจน สมเหตุสมผล มีความยุตธิ รรมจะสามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์กร
ต่อมา ด้านนโยบายการบริห ารค่ าตอบแทนในรายข้อ ย่อ ย พบว่าการให้หน่ วยงานเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้ทนั สมัยมากขึน้ เพื่อให้เข้ากับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับ หลัก เกณฑ์ก าหนดค่ า ตอบแทนในหลัก ความยืด หยุ่น คือ การจ่า ยค่ า ตอบแทน ต้อ งยืด หยุ่น ตาม
เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บ ัน ให้ ม ากที่สุ ด เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิ จ ค่ า ครองชีพ หรือ ระดับ ความรู้

ความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ (สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ,์ 2549 อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ,
2555)และข้อทีม่ รี ะดับความคิดเห็นทีน่ ้อยทีส่ ุด คือเรือ่ งทีห่ น่วยงานมีการเปิ ดโอกาสรับฟั งความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดค่ าตอบแทน หมายถึง บุคลากรมีความต้องการให้หน่ วยงานเปิ ดโอกาสรับ
ฟั งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดค่ าตอบแทน สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย ของ
Herzberg (1959 : 3-139, อ้างถึงใน มณฑล รอยตระกูล , 2546 : 20) ในปั จจัยไฮยีน (Hygiene Factor) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า ปั จจัยค้าจุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมในการทางาน ซึ่งเป็ น
ปั จจัยทีช่ ่วยลดความไม่พงึ พอใจในการทางาน ด้านความต้องการนโยบายและการบริหารจัดการองค์การทีด่ ี
มีการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ มีการประกาศนโยบายอย่างทัวถึ
่ ง รวมถึงความสัมพันธ์ร ะหว่างหัวหน้ า
งาน คือ การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกัน
ขณะที่ ในด้านระเบียบกฎหมาย หากพิจารณาเป็ นรายข้อย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุ ดเรื่อ ง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบข้อ กฎหมายเกี่ยวกับค่ าตอบแทน ของ
ประเทศไทย กับการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการสานักงานศาลยุตธิ รรม สอดคล้องตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2565) กล่าวถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดค่าตอบแทนเรื่อง ปั จจัย
ทัวไป
่ ที่ประกอบด้วยกฎหมาย หรือกฎระเบียบของภาครัฐ คือ มาตรการของรัฐบาลที่องค์กรต้องปฏิบตั ิ
ตามทีก่ าหนด ซึง่ เป็ นการกากับองค์กรต่าง ๆ โดยออกกฎหมายเพื่อคุม้ ครองแรงงาน และข้อทีม่ รี ะดับความ
คิดเห็นทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ เรื่องการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการสานักงานศาลยุตธิ รรมมีความเป็ นธรรม
เหมาะสมทันสมัย หมายความว่า บุคลากรมีความต้องการการกาหนดค่าตอบแทนให้ทนั สมัยมากขึน้ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับ ด้านนโยบายการบริหารค่าตอบแทน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นมาก
ทีส่ ุดในเรื่องการให้หน่ วยงานเปลีย่ นแปลงนโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้ทนั สมัยมากขึน้ เพื่อให้เข้ากับ
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ หลัก เกณฑ์กาหนดค่าตอบแทนในหลักความยืดหยุ่น คือ การ
จ่ายค่าตอบแทน ต้องยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ปัจจุบนั ให้มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ค่า
ครองชีพ หรือ ระดับ ความรู้ค วามสามารถที่เ พิ่ม ขึ้น (สัม ฤทธิ ์ ยศสมศัก ดิ,์ 2549 อ้า งถึง ใน ส านัก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555)
ข้อเสนอเนะ
จากผลการศึกษาโดยภาพรวมในเรื่องความพึงพอใจต่อการกาหนดค่าตอบแทนของข้าราชการศาล
ยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรมนัน้ พบว่า ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในปั จจุบนั มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง ตามที่พจิ ารณาไปในรายข้อย่อยของแต่ละด้าน โดยเฉพาะปั จจัยในด้านระเบียบ
กฎหมายทัง้ 3 ด้าน เห็นได้ว่า บุคลากรยังมีความต้องการให้หน่ วยงานมีการปรับปรุงเรื่องระเบียบกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หลักการต่าง ๆ ในการกาหนดค่าตอบแทนให้มคี วามทันสมัย มีความเป็ นธรรม และเหมาะสมกับ

สภาพสัง คมเศรษฐกิ จ มากยิ่ง ขึ้น รวมถึง ต้ อ งการช่ อ งทางในการเปิ ด โอกาสแสดงความคิด เห็น หรือ
ข้อเสนอแนะต่อระบบการกาหนดค่าตอบแทน
ซึง่ จากแง่มมุ ดังกล่าว ถือเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถสะท้อนความต้องการของบุคลากรข้าราชการศาลยุตธิ รรม
สานักงานศาลยุตธิ รรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ควรนาไปพิจารณาร่วมกับการวางแผนนโยบาย กล
ยุทธ์ กระทังการบริ
่
หารจัดการการกาหนดค่าตอบแทนให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
เพื่อ เป็ นการสร้างขวัญก าลังใจ การธ ารงรักษาบุคลากร และส่ งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานศาล
ยุตธิ รรมสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้ าหมายของศาลยุตธิ รรมต่อไป
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