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บทคดัย่อ 

 การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของบุคลากรด้านการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานศาลยตุธิรรม และเพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
ด้านการเงนิและบญัชใีนยุคดจิทิลั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรด้านการเงนิและบญัช ี
ส านักงานศาลยุติธรรม จ านวน 287 คน  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิคราะห์ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถติกิารทดสอบ
แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีLSD และสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) การวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS งานวจิยันี้ก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรดา้นการเงนิและบญัช ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25 – 40 
ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีายุงาน/ประสบการณ์ 6 - 10 ปี และมตี าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ 
ซึ่ง เพศ อายุ ระด ับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิงานต่างกัน  มปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัการปฏบิตังิานในยุคดจิทิลั ทัง้ 4 ดา้น มผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ด้านทศันคตทิี่มต่ีอการปฏบิตังิาน ถดัมาคอืดา้นการรบัรู้
ถึงวิธีการปฏิบตัิงาน ด้านเครื่องมอือุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล 
ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : ประสทิธภิาพ, การเงนิและบญัช,ี ดจิทิลั 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to study the efficiency of financial and accounting 
personnel of the Office of the Court of Justice and to study the factors affecting the performance 
of financial and accounting personnel in the digital era The sample group used in this research 
are financial and accounting personnel Office of the Court of Justice, 2 8 7  people by using 
questionnaires as a tool for data collection and use statistics to analyze data such as frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample 
( t- test) , One-way ANOVA (F- test) , in case of its had statistical significant differences testing a 
pair of variables by LSD was used to test hypotheses for each pair in order to see which pair are 
different and Multiple Regression Analysis. The statistical data analysis using SPSS program with 
critical value at a 0.05 significance level. 

The results found that Finance and Accounting Personnel mostly female Age between 
25-40 years with a bachelor's degree 6-10 years of working/experience and having a position at 
the operational level which is gender, age, education level The job and the duration of the job 
are different.  As for operational factors in the digital, all 4  aspects affect operational efficiency. 
The aspect with the highest mean was attitude towards work performance. Next is the perception 
of working methods. tools and equipment facilities and personal behavior, respectively. 

Keywords: Efficiency, Finance and Accounting, Digital 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
 จากการทีโ่ลกมกีารเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีก่้าวล ้าทนัสมยัยิง่ขึ้น 
สงัคมจงึจ าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเครื่องมอืสนับสนุนการท างาน และพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัให้
ทนักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ประกอบกบัการบรหิารประเทศในระดบัชาต ิทีไ่ด้ใหค้วามส าคญักบั
การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการขบัเคลื่อนประเทศไทย โดยมพีระราชบญัญตัิการพฒันาดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. 2560 ทีก่ าหนดทศิทาง การขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศทีย่ ัง่ยนืโดยใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั ซึ่งตามมาตรา 21 ก าหนดให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยด าเนินการตามนโยบายและ
แผนระดบัชาต ิและใหส้ านกังบประมาณเป็นผูต้ ัง้งบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและแผนระดบัชาต ิตามแผนแม่บทในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัของประเทศระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 -2580) และน าไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มกีารขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม 
ส่งผลใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ยี ิง่ขึน้ 



 

 

 ปัจจุบนัส านักงานศาลยุติธรรมหรอื COJ มกีารน าเทคโนโลยมีาปรบัใช้กบัการให้บรกิารและ
อ านวยความยุตธิรรมให้กบัผู้ใช้บรกิารส านักงานศาล ภายใต้ชื่อ D-Court หรอืศาลดจิทิลั เพื่อสรา้ง
ความเสมอภาคใหป้ระชาชนเขา้ถงึความยุตธิรรมไดส้ะดวก รวดเรว็ และประหยดัทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย
มากขึ้น ระบบและเทคโนโลยทีี่น ามาใช้ได้แก่ ระบบ CIOS บรกิารข้อมูลคด,ี ระบบ E-Filing ยื่นฟ้อง
อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรบัประชาชน, ระบบ E-Notice ประกาศนัดไต่สวนดว้ยการลงโฆษณาทางสื่อดจิทิลั, 
ระบบ Decision System – DSS บรกิารคดัถ่านส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทัว่ประเทศ, 
ระบบ CISMS การขอและสบืพยานผ่านล่ามออนไลน์, ระบบ AWIS ฐานขอ้มูลการออกหมายจบัและ
ผลการจบักุมเชื่อมโยงกบัส านักงานต ารวจแห่งชาติและ DSI และระบบ Tracking System ระบบ
การตดิตามส านวนคด ีเชื่อมโยงสารบบคดรีะหว่างต ารวจ อยัการ และศาลในคดอีาญา เป็นตน้  
 จากการน าเทคโนโลยดีจิทิลัต่างๆ มาใช้ในการด าเนินการของส านักงานศาลยุตธิรรม  จงึมี
ผลกระทบต่อการปฏบิตัิงานด้านการเงนิและการบญัชทีี่จะต้องปรบัตวัให้เข้ากบัเทคโนโลยทีี่น ามาใช้ 
ประกอบกบัสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19ในปัจจุบนั ผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงนิและการบญัชี
เป็นอีกหนึ่งอาชีพซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19 จงึจ าเป็นต้องน า
เทคโนโลยมีาปรบัใช้ ได้แก่ การด าเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์อินเตอรเ์น็ต, การรบัช าระเงนิหรอื
โอนจ่ายเงนิออนไลน์ท าให้การรบัจ่ายประเภทเงนิสดลดน้อยลงและลดการสมัผสั, การเข้าถึงและ
การใช้โปรแกรมในการจดัเก็บหรอืรบัส่งเอกสารท าให้ลดการใช้กระดาษให้น้อยลง ประหยดัต้นทุน
ของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมแต่ละบุคคลลและการเสริมสร้างการรับรู้ ดา้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การน ามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจากการมทีศันคดทีีจ่งึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างมากในการปฏบิตังิาน 
ทัง้นี้รวมถงึการมเีครื่องมอือุปกรณ์ ทีอ่ านวยความสะดวกรองรบัการท างาน ซึง่จะส่งผลในการปฏบิตัิงาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศ ึกษาประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบตั ิงานของบุคลากรด ้านการเงนิและบญัช ี ใน
ส านกังานศาลยตุธิรรม  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรดา้นการเงนิ
และบญัชใีนยคุดจิทิลั ของส านกังานศาลยตุธิรรม 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 สมมตฐิานที ่1 : บุคลากรดา้นการเงนิและบญัชใีนยคุดจิทิลั ของส านกังานศาลยตุธิรรม ทีม่ปัีจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และระดบัต าแหน่งงาน แตกต่างกนั 
มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่างกนั 

สมมตฐิานที ่2 : ปัจจยัการปฏบิตังิานในยคุดจิทิลั ไดแ้ก่ ดา้นพฤตกิรรมส่วนบุคคล ดา้นการรบัรู้
ถงึวธิกีารปฏบิตังิาน ดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน และดา้นเครื่องมอือุปกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก 
มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการเงนิและบญัชใีนส านกังานศาลยตุธิรรม 



 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง บุคลากรผู้ปฏบิตัิงานด้านการเงนิและบญัชขีองส านักงานศาล
ยตุธิรรมรวม 283 ศาล และส านกังานส่วนกลาง 28 หน่วยงาน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 287 ตวัอยา่ง 
 2. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจ ัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงนิและบัญชีในยุคดิจิทัล ของส านักงานศาล
ยตุธิรรม เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ 
 3. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
   3.1 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบั
ต าแหน่งงาน อายุการปฏบิตังิาน และปัจจยัในการปฏบิตังิานยุคดจิทิลั ไดแ้ก่ ดา้นพฤตกิรรมส่วนบุคคล 
ด้านการรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน ด้านทศันคตทิี่มต่ีอการปฏบิตังิาน และด้านเครื่องมอือุปกรณ์ และสิง่
อ านวยความสะดวก 
   3.2 ตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรด้านการเงนิและบญัชี
ในยุคดิจทิลั ของส านักงานศาล ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย และดา้นการประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี   
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรด้านการเงนิและบญัชีในยคุดจิทิลั 
ของส านกังานศาลยตุธิรรม 
 2.  เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรด้านการเงนิ
และบญัชใีนยคุดจิทิลั ของส านกังานศาลยตุธิรรม 
 3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
ส านกังานศาลยตุธิรรมต่อไป 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แนวคดิเกีย่วกบัองคก์รดจิทิลั 
 ปัจจุบนัโลกเขา้สู่ยุคระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั ที่มเีทคโนโลยดีจิทิลัเป็นส่วนหนึ่งของ
การใช้ชวีติประจ าวนั และส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงจากอทิธพิลของเทคโนโลยดีจิทิลัจงึท าใหเ้กดิ
แนวทางการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลัส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครฐัมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถปรบัตัวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี ส าหรบัรฐับาลยุคดิจทิลั (Digital Government) Howells ได้เห็นว่า
แนวคดิการพฒันาประเทศเพื่อมุง่ไปสู่การเป็นประเทศทีใ่ห้ความส าคญัต่อเทคโนโลย ีจะเขา้มามบีทบาท
ต่อโลกในปัจจบุนัมากยิง่ขึน้ ซึง่นกัวชิากรทีช่ื่อ Owen Hughes ไดก้ล่าววา่ การบรหิารการจดัการภาครฐั
จะมแีนวโน้มไปสู่การเป็นรฐับาลยุคดิจทิลัหรอืที่เรยีกว่า ยุค DEG (Digital Era Governance) โดยมี



 

 

การบูรณาการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าร่วมกันเป็นระบบใหญ่หนึ่งเดียว (holistic 
government) โดยมีเว็บไซต์มาใช้ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศและน ามาใช้ในการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั  Patrick Dunleavy ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลยัลอนดอน ผู้น าแนวคิด รฐับาล
ยคุดจิทิลั (DEG) มาปฏบิตั ิไดแ้บ่งลกัษณะทีส่ าคญัของรฐับาลยคุดจิทิลั 3 ประการ คอื 

1) Reintegration หมายถงึ การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
เพื่อใหเ้กดิการก ากบัควบคุมการบรหิารภาครฐั ทีม่ปีระสทิธภิาพ (Government Centric) 

2) Needs-based holism หมายถงึ การปรบัปรงุองคก์รภาครฐัเพื่อใหเกดิการใหบ้รกิารสาธารณะ
ทีใ่หค้วามส าคญัต่อการน าความตอ้งการของพลเมอืงมาเป็นศูนยก์ลาง (Citizen Centric) 

3) Digitalization หมายถงึ การใช้ศกัยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบรหิารสารสนเทศมาใช้
รวมถงึการให้ความส าคญัต่อการสื่อสารผ่านทางอนิเทอร์เน็ตซึ่งจะเขา้มาแทนที่วธิกีารท างานแบบเดมิ 
(เทพศกัดิ ์บุณยรตัพนัธุ,์ 2553) 
ทัง้นี้การพฒันาเป็น องค์กรดจิทิลั จงึต้องมกีารพฒันากลยุทธ์และปรบัปรุงกระบวนการท างาน ปรบั
รูปแบบให้รวดเรว็และต่อเนื่อง น าอุปกรณ์เทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการ มกีารปรบัเปลี่ยนความคดิ
ของบุคลากรในองค์กร และใช้ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยมีาวเิคราะห์ข้อมูลในเกดิประสทิธภิาพ 
รวมถงึการจดัหาเครือ่งมอือุปกรณ์ทีท่นัสมยั และสรา้งสมรรถนะดา้นดจิทิลัใหส้ามารถน าเทคโนโลยมีาใช้
บูรณาการในการปฏบิตัิงาน ก่อให้เกิดประสทิธภิาพในการด าเนินงานอย่างเต็มที่ (จนัจริา เหลาราช, 
2564)  

2. แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัการปฏบิตังิานในยคุดจิทิลั 
 นางสาวสุพรรณี รตันโรจน์มงคล (2563) กล่าวว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งาน 
ปัจจยัด้านการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใช้งาน ทศันคตต่ิอการใช้งาน และสภาพสิง่อ านวยความสะดวก 
เป็นปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยดีิจทิลัด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์  ซึ่ง
การด าเนินงานของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นไปตามการเปลีย่นแปลงของยคุดจิทิลั 
ทีต่อ้งมกีารพฒันาเทคโนโลยอียูเ่สมอเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของโลก 
 ชมพูนุท ปัญญาแก้ว (2564) กล่าวว่า ปัจจยัด้านความรูค้วามเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั
ของบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลภายในเขตอ าเภอหล่มสกัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
ในการท างานในยุคดจิทิลั โดยมคีวามคดิเหน็ในดา้นการเปลีย่นพฤตกิรรมมากทีสุ่ด ตามดว้ยดา้นประสบการณ์ 
ดา้นการฝึกฝน ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นการรบัรู ้ 
 จนัทร์จริา เหลาราช (2564) ปัจจยัของผู้ปฏบิตัิงานที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการปรบัเปลี่ยน
สู่ดจิทิลั ไดแ้ก่ การทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามสามารถดา้นดจิทิลั มคีวามรู ้มทีกัษะและความเขา้ใจทีส่ามารถ
ปฏบิตังิานได ้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัไดห้ลากหลาย รวมถงึการมสีภาวะแวดลอ้มดจิทิลัหรอื
สถานทีท่ างานทีด่แีละยดืหยุน่ได ้ซึง่ส่งผลในองคก์รปรบัเปลีย่นสู่องคก์รดจิทิลัทีป่ระสบความส าเรจ็ได้ 
 จากการศกึษาแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัในการปฏบิตังิานในยุคดจิทิลั ขา้งต้น ผู้วจิยัสามารถ
น ามาซึง่การก าหนดปัจจยัในการปฏบิตังิานในยคุดจิทิลัได ้โดยออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 



 

 

1) ดา้นพฤตกิรรมส่วนบุคคล คอื พฤตกิรรมในการกระท าของบุคคลๆหนึ่ง เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึ
การตอบสนองที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยดีจิทิลั โดยมกีารใช้เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ทัง้นี้ เป็นการ
แสดงออกทีส่งัเกตไดแ้ละสงัเกตไมไ่ด้ 

2) ดา้นการรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน คอื การทีส่ามารถน าทกัษะในการใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยดีจิทิลั เช่น คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์แทบ็เลต โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และสื่อออนไลน์ มาใชใ้น
การปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสื่อสารประสานงานร่วมกัน หรอืการใช้งานระบบ
เทคโนโลยต่ีางๆ ภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ และสามารถใช้เทคโนโลยเีพื่อพฒันากระบวนการ
ท างานใหด้ยีิง่ขึน้ 

3) ดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน คอื อารมณ์ ความรูส้กึจากภายในของตวับุคคล ที่มผีลต่อ
การปฏบิตังิาน ซึ่งทศันคตจิะเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมให้แสดงออกหรอืแสดงกระท าการใดๆ เพื่อ
สะทอ้นความรูส้กึนึกคดิภายในของตวัเอง ในการปฏบิตังิานทศันคตยิ่อมมผีลต่อองคก์ร เพราะทศันคติ
ทีด่มีผีลต่อองคก์ร ต่องาน และต่อเพื่อนรว่มงาน ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรมปีระสทิธภิาพ และ
เมือ่เกดิปัญหาจะมคีวามพยายามในการแกไ้ขปัญหาใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งส าเรจ็ 

4) ดา้นเครื่องมอือุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก คอื เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีส่นับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานให้เกดิการใชง้านเทคโนโลยไีดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ และเพื่อให้
การด าเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้

3. แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ทพิาวด ีเมฆสวรรค ์(2538) อา้งองิใน ฉตัร แสงสาคร (2559) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประสทิธภิาพ 

หมายถงึ ผลติภาพและประสทิธภิาพ ตามแต่วตัถุประสงค์ที่ต้องการพจิารณา ซึ่งประสทิธภิาพเป็นสิง่
ทีว่ดัไดห้ลายมติ ิยกตวัอยา่ง 2 มติ ิ ไดแ้ก่ 
  1) มติปิระสทิธภิาพของกระบวนการบรหิาร คอื การปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 
มคีวามรวดเรว็ถูกต้อง และสามารถใช้เทคนิคได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และสามารถใช้งานได้อย่างง่าย
กว่ากระบวนการเดมิ 
  2) มติิประสทิธิภาพของผลลพัธ์ คอื การท างานที่มคีุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกดิผลก าไร ทนัเวลา รวมถงึผู้ปฏบิตังิานต้องมจีติส านึกที่ดต่ีอการท างานและสามารถให้บรกิารลูกค้า
หรอืผูท้ีม่ารบับรกิารใหเ้ป็นทีน่่าพอใจสงูสุด 

สมใจ ลักษณะ (2543, หน้า 251 - 252) อ้างอิงใน ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข (2561) กล่าวว่า 
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานคอื ความคาดหวงัในความส าเรจ็ 4 ดา้น ประกอบดว้ย  

1) การบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ (Goal Accomplishment)  
2) การจดัหาและการใชท้รพัยากร (Procurement and Resource Using)  
3) กระบวนการปฏบิตังิาน (Operation Process)  
4) ความพงึพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) 

เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุผลตามทีค่าดหวดัขององคก์ร 



 

 

พรีญา ชื่นวงศ์ (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสทิธภิาพในการท างาน หมายถึง การใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีห่น่วยงานตัง้ไว ้ท าใหเ้กดิความถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ 
เป็นการลดการใชท้รพัยากรและเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร โดยการวดัตาม 3 แนวคดิ คอื ดา้น
พฤตกิรรม ดา้นระบบการวเิคราะหเ์ป้าหมาย และดา้นการบรรลุเป้าหมาย 

จากการศกึษาแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัในการปฏบิตังิานในยุคดจิทิลั ขา้งต้น ผูว้จิยัสามารถ
น ามาซึง่การก าหนดปัจจยัในการปฏบิตังิานในยคุดจิทิลัได ้โดยออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 

1) ดา้นความถูกต้องในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ความถูกต้องของขอ้มลูทีม่คีวามแม่นย าเป็นไป
ตามความเป็นจรงิ และสามารถน ามาใชใ้นประกอบการตดัสนิใจได ้

2) ด้านความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน หมายถึง การปฏิบตัิงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยการ
ตอบสนองทีร่วดเรว็ ทนัตามระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้

3) ดา้นการบรรลุเป้าหมาย หมายถงึ การปฏบิตังิานไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายทีอ่งค์กร
วางไว ้ 

4) ดา้นการประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี หมายถงึ การสามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายหรอื
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขององคก์ร ท างานอยา่งมคีุณภาพ โดยสามารถวดัไดจ้ากความสุขของการท างาน 
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ความภาคภมูใิจในงานทีท่ า และการยกยอ่งยอ่มเป็นทีย่อมรบันับถอืจาก
คนรอบขา้ง 

4. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปิยะดา ผาสุก (2560) ศกึษาเรือ่ง ความพรอ้มของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนยคุอุตสาหกรรม 4.0 

มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพรอ้มของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนยคุอุตสาหกรรม 4.0 จ าแนกตาม เพศ 
อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบยุค
อุตสาหกรรม 4.0 จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่มเีพศ
ต่างกนั ท าให้ความพรอ้มในด้านวชิาชพีบญัชกีฎหมายและเทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนั และ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีม่อีาย ุการศกึษา และประสบการณ์ท างานต่างกนั ท าใหค้วามพรอ้มทัง้ทางดา้น
วิชาชีพบัญชีกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกัน ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไทย 4.0 มผีลต่อความพรอ้มของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนยคุ 4.0 
 นางสาวสุพรรณี รตันโรจน์มงคล (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้งานเทคโนโลยี
ดจิทิลัในการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องพนักงานธนาคารของรฐัขนาดใหญ่ ABC มวีตัถุประสงคศ์กึษา
พฤตกิรรมการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลัด้านทรพัยากรมนุษย ์ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัด้านทรพัยากรมนุษย ์และศกึษาแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลั กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
276 คน ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์
ในการใชง้าน ทศันคตต่ิอการใชง้าน และสภาพสิง่อานวยความสะดวก เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ทศันคตต่ิอการใชง้านเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มากทีสุ่ด รองลงมาคอื การรบัรู้



 

 

ถงึประโยชน์ในการใชง้าน โดยมกีารส่งผลไปในทศิทางเดยีวกนั แต่สภาพสิง่อ านวยความสะดวกจะส่งผล
ต่อพฤตกิรรมการใชง้านระบบในทางตรงกนัขา้ม 
 เพญ็นภา เกือ้เกตุ, ภรูชิาต ิพรหมเตม็ และวโิรจน์ ไพบลูยเ์วชสวสัดิ ์(2563) ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่าง ความเป็นมอือาชพีของนักบญัชยีุคดจิทิลั กบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของกจิการหา้งหุ้นส่วน
จ ากดั ในจงัหวดัยะลา โดยได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการวจิยั คอื เพื่อเป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหว่างความเป็นมอือาชพีของนกับญัชยีคุดจิทิลักบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของกจิการฯ กลุ่มตวัอย่าง
คอืนกับญัชขีองกจิการในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา จ านวนทัง้สิน้ 181 ราย พบว่า ทกัษะคุณลกัษณะเฉพาะของ
นักบญัช ีความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิ และ
จรรยาบรรณของนักบญัชี มคีวามสมัพนัธ์กันในเชิงบวก ระหว่างความเป็นมอือาชีพของนักบญัชี
ยคุดจิทิลักบัประสทิธภิาพการด าเนินงาน 
  กัญญาพร จนัทร์ประสิทธิ ์ (2564) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถาน
ประกอบการในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพนักบญัชยีุคดจิทิลัและ
ศกึษาคุณสมบตันิักบญัชดีจิทิลัที่มผีลต่อประสทิธภิาพนักบญัชยีุคดจิทิลัของสถานประกอบการในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่ม
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอืนกับญัชขีองสถานประกอบการในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครจ านวน 400 คน 
ผลการวจิยัพบว่า ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพนักบญัชยีุคดจิทิลัของสถานประกอบการในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มรีะดบัความคดิเห็นส าคญัมากที่สุดในทุกด้าน คอื ด้านความถูกต้อง 
ดา้นความรวดเรว็ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย และดา้นการประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี และผลการเทยีบ
เพศและระดบัการศกึษาที่ต่างกนัไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน แต่อายุและประสบการณ์ ในการ
ท างานต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน ในดา้นคุณสมบตัใิหค้วามส าคญักบัทกัษะในการสื่อสาร
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิและบญัช ีดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และดา้นจรยิธรรมและทศัคติ 

5. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. ระดบัต าแหน่ง 
5. อายุการปฏบิตังิาน 

ปัจจยัการปฏิบติังานในยุคดิจิทลั 
1. พฤตกิรรมสว่นบุคคล 
2. การรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน 
3. ทศันคตทิีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน 
4. เครื่องมอือุปกรณ์ สิง่อ านวย 
    ความสะดวก  

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรด้านการเงินและบญัชีในยุค
ดิจิทลั ของส านักงานศาลยุติธรรม 

1. ดา้นความถูกตอ้ง 
2. ดา้นความรวดเรว็ 
3. ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
4. ดา้นการประสบความส าเรจ็ใน

วชิาชพี 



 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

1. งานวจิยัฉบบันี้ เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เรยีกว่า แบบสอบถาม (Questionnaire) และ
ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัสรปุผลการวจิยั (SPSS)  
 1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชขีองส านักงาน
ศาลยุติธรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ คอื ศาลชัน้ต้น ศาลชัน้อุทธรณ์ ศาลชัน้ฎีกา รวม 283 ศาล และ
ส านกังานส่วนกลาง 28 หน่วยงาน จ านวนรวมทัง้หมด 1,007 คน  
 1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาจ านวน 287 คน ไดม้าจากกการการค านวณโดยใช้หลักการ
ของ Yamane (1973)  โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตวัอยา่งทีย่อมรบัได ้ที ่5% และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience sampling)  

2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 การศกึษางานวจิยัครัง้นี้ไดแ้บ่งตวัแปรออกเป็นตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม ดงันี้ 
 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และ ปัจจยัการปฏบิตังิานในยุคดดจิทิลั ไดแ้ก่ พฤตกิรรม
ส่วนบุคคล การรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน ทศันคตทิีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน เครื่องมอือุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเรว็ 
ดา้นการบรรลุเป้าหมาย และดา้นการประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดบั
การศึกษา ระดบัต าแหน่ง และอายุการปฏิบตัิงาน โดยมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) ประกอบไปดว้ยค าถามแบบใหเ้ลอืกเพยีง 1 ค าตอบ  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัในการปฏบิตังิานในยุคดจิทิลั ประกอบด้วย ด้านพฤตกิรรม
ส่วนบุคคล ด้านการรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน ด้านทศันคตทิี่มต่ีอการปฏบิตังิาน และเครื่องมอือุปกรณ์ 
สิง่อ านวยความสะดวก จ านวน 20 ขอ้ และก าหนดการใหค้ะแนน 5 = เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด, 4 = เหน็ดว้ยมาก, 
3 = เหน็ดว้ยปานกลาง, 2 = เหน็ดว้ยน้อย, 1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้าน
ความรวดเรว็ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย และดา้นการประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี จ านวนเ 20 ขอ้ และ
ก าหนดการใหค้ะแนน 5 = เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด, 4 = เหน็ดว้ยมาก, 3 = เหน็ดว้ยปานกลาง, 2 = เหน็ดว้ยน้อย, 
1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เพิม่เตมิ 



 

 

ช่วงระดบัค่าเฉลี่ยของความคดิเห็นของปัจจยั ก าหนดให้ 4.21-5.00 = เหน็ด้วยระดบัมากที่สุด, 
3.41-4.20 = เหน็ดว้ยระดบัมาก, 2.61-3.40 = เหน็ดว้ยระดบัปานกลาง, 1.81-2.60 = เหน็ดว้ยระดบัน้อย, 
1.00-1.80 = เหน็ดว้ยระดบัน้อยทีสุ่ด 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู  
 1 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1) การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยใชค้่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง และอายุการ
ปฏบิตังิาน 

2) การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) อธบิายตวัแปรที่มรีะดบัการวดัเชิงปรมิาณ ได้แก่ ปัจจยัการปฏิบตัิงานของบุคลากรด้าน
การเงนิและบญัชใีนยคุดจิทิลั ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรมส่วนบุคคล ดา้นการรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน 
ด้านทศันคติที่มตี่อการปฏบิตัิงาน และเครื่องมอือุปกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก และประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นความถูกต้อง ดา้นความรวดเรว็ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย และดา้น
การประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี 

2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
  1) การวเิคราะหด์้วยสถติิ t-test ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลด้านประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรดา้นการเงนิและบญัชใีนยคุดจิทิลั จ าแนกตามเพศ 
  2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ใช้วิเคราะห์
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการเงนิและบญัชใีนยุคดจิทิลั ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา 
ระดบัต าแหน่งงาน และอายุการปฏบิตัิงาน และเมื่อผลการวเิคราะห์พบความแตกต่าง จะใช้วธิ ีLSD 
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่  
  3)  การวเิคราะห์หาค่าสถิต ิถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ใช้วเิคราะห์ปัจจยัด้านพฤตกิรรมส่วนบุคคล ด้านการรบัรู้ถ ึงวิธกีารปฏบิตัิงาน ด้านทศันคติที่มตี่อ
การปฏบิตังิาน และดา้นเครื่องมอือุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ส าหรบับุคลากรด้านการเงนิและบญัชใีนยุคดจิทิลั ของส านักงานศาลยุตธิรรม ที่ระดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 
 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวจิยัเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรด้านการเงนิและ
บญัชใีนยคุดจิทิลั ของส านกังานศาลยตุธิรรม สรปุผลไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์ พบว่า บุคลากรด้านการเงนิและบญัชี 
ส านักงานศาลยุตธิรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-40 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี 
มอีายงุาน/ประสบการณ์ 6-10 ปี และมตี าแหน่งระดบัปฏบิตักิาร 



 

 

2.  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัการปฏบิตังิานในยุคดจิทิลั พบว่า บุคลากรดา้นการเงนิ
และบญัชขีองส านกังานศาลยตุธิรรมใหร้ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมในระดบั
มากที่สุด (M = 4.49, SD = .528) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้าน
ทศันคตทิี่มต่ีอการปฏบิตังิาน ถดัมาคอืด้านการรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน เครื่องมอือุปกรณ์ สิง่อ านวย
ความสะดวก และดา้นพฤตกิรรมส่วนบุคคล  

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรด้านการเงนิและบญัช ี
ในส านักงานศาลยุตธิรรม พบว่า บุคลากรด้านการเงนิและบญัชี ส านักงานศาลยุตธิรรมให้ระดบัความ
คดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรด้านการเงนิและบญัช ีในส านักงานศาล
ยุตธิรรม โดยภาพรวมในระดบัมากทีสุ่ด (M = 4.55, SD = .482) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขอ้ที่
มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ดา้นการประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี ถดัมาคอื ดา้นความรวดเรว็ ดา้นการบรรลุ
เป้าหมาย และดา้นความถูกตอ้ง โดยเรยีงล าดบั  

4. ผลการวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 พบว่า บุคลากรดา้นการเงนิและบญัช ีส านักงานศาลยุตธิรรมที่มี 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจยัการปฏิบตัิงานในยุคดิจทิลั ได้แก่ พฤติกรรม
ส่วนบุคคล การรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน ทศันคตทิีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน และเครื่องมอือุปกรณ์ สิง่อ านวย 
มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรด้านการเงนิและบญัชใีนยุคดจิทิลั ของส านักงาน
ศาลยตุธิรรม และมคีวามสมัพนัธร์อ้ยละ 63.1  

 
อภิปรายผลการวิจยั 

 
 จากสมมตฐิานการวจิยัที ่1 บุคลากรดา้นการเงนิและบญัช ีส านักงานศาลยุตธิรรมทีม่ ี เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิานต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มเีพศต่างกนั อาจมคีวามสนใจและความถนัดในสิง่ที่แตกต่างกนั ผู้ที่มอีายุ
ต่างกนัมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของการรบัรูแ้ละการใชง้านเทคโนโลย ีอกีทัง้ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
ท าให้บุคลากรมคีวามรูม้ากน้อยแตกต่างกนั รวมถงึระยะเวลาที่ปฏบิตังิานที่แตกต่างกนั อาจหมายถงึ
ความเชีย่วชาญของบุคลากรทีม่มีากน้อยต่างกนั ท าใหบุ้คลากรมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่าง
กนัออกไป โดยสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของกญัญาพร จนัทรป์ระสทิธิ ์(2564) ศกึษาเรือ่งประสทิธภิาพ
นักบญัชยีุคดจิทิลัของสถานประกอบการในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อายุและประสบการณ์ในการท างาน
ที่ต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน ที่แตกต่างกนั อกีทัง้สอดคล้องกบังานวจิยัของปิยะดา ผาสุก 
(2560) ศกึษาเรื่อง ความพรอ้มของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผลการวจิยัพบว่า 
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีม่อีายุ การศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนั ท าใหค้วามพรอ้ม
ทัง้ทางดา้นวชิาชพีบญัชกีฎหมายและเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกนั  



 

 

 จากสมมตฐิานการวจิยัที่ 2 เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน
ของบุคลากรด้านการเงนิและบญัชใีนยุคดจิทิลั ของส านักงานศาลยุตธิรรม ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยั
การปฏบิตังิานในยุคดจิทิลั ได้แก่ พฤตกิรรมส่วนบุคคล การรบัรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิาน ทศันคตทิี่มตี่อ
การปฏบิตังิาน และเครือ่งมอือุปกรณ์ สิง่อ านวย มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้น
การเงนิและบญัชใีนยุคดจิทิลั ของส านักงานศาลยุตธิรรม และมคีวามสมัพนัธร์้อยละ 63.1 ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะพฤติกรรมส่วนตัวของบุคลากรนัน้ท าให้บุคลากรส านักงานศาลยุติธรรมมีความสนใจใน
การปฏบิตังิานด้านเทคโนโลยทีี่มากน้อยต่างกันได้ ความสามารถในการรบัรู้วิธีการท างานท าให้
บุคลากรสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งคล่องแคล่วแม่นย าทีต่่างกนัออกไป นอกจากนี้การมทีศันคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข อีกทัง้อุปกรณ์ที่ใช้
จ าเป็นต้องเพยีงพอ และทนัสมยั จงึท าใหบุ้คลากรปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาของเพญ็นภา เกื้อเกตุ, ภูรชิาต ิพรหมเต็ม และ วโิรจน์ ไพบูลยเ์วชสวสัดิ ์(2563) ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นมอือาชพีของนักบญัชยีุคดจิทิลัและประสทิธภิาพการด าเนินงานของ
กจิการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ในจงัหวดัยะลา ผลการวจิยั พบว่า ประสทิธภิาพการด าเนินงานมคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกกับความเป็นมอือาชีพของนักบัญชียุคดิจิทลั ประกอบด้วย คือ จรรยาบรรณของนักบัญชี 
ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิ ทกัษะคุณลกัษณะเฉพาะของนักบญัช ีและความรูด้้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของสุพรรณี รตันโรจน์มงคล (2563) ศกึษา
เรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีดจิทิลัในการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องพนักงานธนาคาร
ของรฐัขนาดใหญ่ ABC ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งาน ปัจจยัด้าน
การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน ทศันคตต่ิอการใชง้าน และสภาพสิง่อานวยความสะดวก เป็นปัจจยัที่
มผีลต่อพฤตกิรรมการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลัดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ทศันคตต่ิอการใชง้าน
เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลัด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มากที่สุด 
รองลงมาคอื การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน โดยมกีารส่งผลไปในทศิทางเดยีวกนั แต่สภาพสิง่อ านวย
ความสะดวกจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชง้านระบบในทางตรงกนัขา้ม  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 
 

1. ส านักงานศาลยุติธรรมควรให้การฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้งานระบบ e-filing และ 
ระบบ CIOS ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. ส านักงานศาลยุตธิรรมควรมกีารอบรมเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากร
สามารถใชง้านดา้นเทคโนโลยใีนการลดขอ้ผดิพลาดจากการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3. ส านักงานศาลยุตธิรรมควรเพิม่เตมิเครื่องมอือุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ ใหส้อดคลอ้ง
กบัการน าเทคโนโลยมีาใชง้านเพิม่ขึน้  

 

 



 

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 
 1. ผูว้จิยัควรศกึษาเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์บุคลากรของส านกังานศาลยตุธิรรม เพื่อใหท้ราบถงึ
ปัญหาในการปฏบิตังิาน และอุปสรรคในการปฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ และน าผลไปปรบัปรงุอยา่งตรงประเดน็ 
 2. ผูว้จิยัควรศกึษาถงึปัจจยัดา้นอื่นๆ เช่น การรบัรูภ้าวะผูน้ า การคงอยู่ในงาน ความผูกพนัต่อ
องค์กร เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรส านักงานศาลยุตธิรรมมคีวามพงึพอใจในผู้น าของตนหรอืไม่อย่างไร 
เพราะเหตุใดถงึตดัสนิใจปฏบิตังิานในองคก์ร และผกูพนัต่อองคก์รเพราะอะไร  
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