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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ
สานักงานศาลยุตธิ รรม และเพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ด้านการเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรด้านการเงินและบัญชี
สานักงานศาลยุติธรรม จานวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้วเิ คราะห์
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตกิ ารทดสอบ
แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกต่ างจะน าไปสู่ ก าร
เปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี LSD และสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตใิ ช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS งานวิจยั นี้กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 40
ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุงาน/ประสบการณ์ 6 - 10 ปี และมีตาแหน่ งงานระดับ ปฏิบ ัต ิก าร
ซึ่ง เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา และระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิง านต่ า งกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ส่วนปั จจัยการปฏิบตั งิ านในยุค ดิจทิ ลั ทัง้ 4 ด้าน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อ การปฏิบตั งิ าน ถัดมาคือด้านการรับรู้
ถึงวิธ ีก ารปฏิบตั ิงาน ด้านเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านพฤติกรรมส่ ว นบุค คล
ตามลาดับ
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ, การเงินและบัญชี, ดิจทิ ลั

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
บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
จากการทีโ่ ลกมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทก่ี ้าวล้าทันสมัยยิง่ ขึ้น
สังคมจึงจาเป็ นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นการทางาน และพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้
ทันกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ประกอบกับการบริหารประเทศในระดับชาติ ทีไ่ ด้ให้ความสาคัญกับ
การนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ใ นการขับเคลื่อ นประเทศไทย โดยมีพระราชบัญ ญัต ิการพัฒนาดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ทีก่ าหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทีย่ งยื
ั ่ นโดยใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึ่งตามมาตรา 21 กาหนดให้หน่ วยงานของรัฐทุกหน่ วยดาเนิ นการตามนโยบายและ
แผนระดับชาติ และให้สานักงบประมาณเป็ นผูต้ งั ้ งบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติ ตามแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ของประเทศระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 -2580) และนาไปสู่การเป็ นประเทศไทย 4.0 ที่มกี ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

ปั จจุบนั สานักงานศาลยุติธรรมหรือ COJ มีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั การให้บริการและ
อานวยความยุตธิ รรมให้กบั ผู้ใช้บริก ารสานักงานศาล ภายใต้ช่อื D-Court หรือ ศาลดิจทิ ลั เพื่อ สร้าง
ความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุตธิ รรมได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดทัง้ เวลาและค่าใช้จ่าย
มากขึ้น ระบบและเทคโนโลยีท่นี ามาใช้ได้แก่ ระบบ CIOS บริการข้อมูลคดี, ระบบ E-Filing ยื่นฟ้ อง
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับประชาชน, ระบบ E-Notice ประกาศนัดไต่สวนด้วยการลงโฆษณาทางสื่อดิจทิ ลั ,
ระบบ Decision System – DSS บริก ารคัดถ่ านสาเนาค าพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทัวประเทศ,
่
ระบบ CISMS การขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์, ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและ
ผลการจับ กุม เชื่อ มโยงกับ สานัก งานตารวจแห่ง ชาติแ ละ DSI และระบบ Tracking System ระบบ
การติดตามสานวนคดี เชื่อมโยงสารบบคดีระหว่างตารวจ อัยการ และศาลในคดีอาญา เป็ นต้น
จากการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ มาใช้ใ นการดาเนินการของสานักงานศาลยุต ธิ รรม จึงมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและการบัญชีท่จี ะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีท่นี ามาใช้
ประกอบกับสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19ในปั จ จุบ นั ผู้ป ฏิบ ตั ิง านด้า นการเงิน และการบัญ ชี
เป็ น อีก หนึ่ ง อาชีพ ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19 จึงจาเป็ นต้องนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ ได้แ ก่ การดาเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต, การรับชาระเงินหรือ
โอนจ่า ยเงิน ออนไลน์ ทาให้ก ารรับ จ่า ยประเภทเงิน สดลดน้ อ ยลงและลดการสัม ผัส , การเข้า ถึงและ
การใช้โปรแกรมในการจัดเก็บหรือ รับส่งเอกสารทาให้ล ดการใช้กระดาษให้น้อยลง ประหยัด ต้นทุน
ของหน่ ว ยงาน เป็ นต้ น ซึ่ง พฤติก รรมแต่ ล ะบุ ค คลลและการเสริม สร้า งการรับ รู้ ด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การนามาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจากการมีทศั นคดีทจ่ี งึ เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างมากในการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ นี้รวมถึงการมีเครื่องมืออุปกรณ์ ทีอ่ านวยความสะดวกรองรับการทางาน ซึง่ จะส่งผลในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ตั ิง านของบุค ลากรด้า นการเงิน และบัญ ชี ใน
สานักงานศาลยุตธิ รรม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้านการเงิน
และบัญชีในยุคดิจทิ ลั ของสานักงานศาลยุตธิ รรม
สมมติ ฐานในการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 : บุคลากรด้านการเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั ของสานักงานศาลยุตธิ รรม ทีม่ ปี ั จจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และระดับตาแหน่ งงาน แตกต่างกัน
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยการปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ได้แก่ ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ด้านการรับรู้
ถึงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ สิง่ อานวยความสะดวก
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีในสานักงานศาลยุตธิ รรม

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัว อย่าง บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชีของสานักงานศาล
ยุตธิ รรมรวม 283 ศาล และสานักงานส่วนกลาง 28 หน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั 287 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตของเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ผู้ว ิจ ัย ใช้แ บบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติงานของบุ ค ลากรด้า นการเงิน และบัญ ชีใ นยุค ดิจ ิท ัล ของส านัก งานศาล
ยุตธิ รรม เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตาแหน่ งงาน อายุการปฏิบตั งิ าน และปั จจัยในการปฏิบตั งิ านยุคดิจทิ ลั ได้แก่ ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล
ด้านการรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และสิง่
อานวยความสะดวก
3.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
ในยุค ดิจทิ ลั ของส านัก งานศาล ประกอบด้ว ย ด้านความถู กต้อ ง ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุ
เป้ าหมาย และด้านการประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั
ของสานักงานศาลยุตธิ รรม
2. เพื่อ ให้ทราบถึงปั จจัยที่ม ผี ลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านของบุค ลากรด้านการเงิน
และบัญชีในยุคดิจทิ ลั ของสานักงานศาลยุตธิ รรม
3. เพื่อ น าข้อ มูล ที่ไ ด้ม าใช้ใ นการวางแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรของ
สานักงานศาลยุตธิ รรมต่อไป
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับองค์กรดิจทิ ลั
ปั จจุบนั โลกเข้าสู่ยุค ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ที่มเี ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นส่ว นหนึ่งของ
การใช้ชวี ติ ประจาวัน และส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จึงทาให้เกิด
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนั บสนุ น
ให้ข้า ราชการและบุ ค ลากรภาครัฐ มีค วามพร้อ มในการปฏิบ ัต ิง าน สามารถปรับ ตัว ให้เ ท่ า ทัน กับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส าหรับรัฐบาลยุค ดิจทิ ลั (Digital Government) Howells ได้เ ห็นว่ า
แนวคิดการพัฒนาประเทศเพื่อมุง่ ไปสู่การเป็ นประเทศทีใ่ ห้ความสาคัญต่อเทคโนโลยี จะเข้ามามีบทบาท
ต่อโลกในปั จจุบนั มากยิง่ ขึน้ ซึง่ นักวิชากรทีช่ ่อื Owen Hughes ได้กล่าวว่า การบริหารการจัดการภาครัฐ
จะมีแ นวโน้ มไปสู่ก ารเป็ นรัฐบาลยุค ดิจทิ ลั หรือ ที่เ รียกว่ า ยุค DEG (Digital Era Governance) โดยมี

การบู ร ณาการท างานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ต่ า ง ๆ เข้า ร่ ว มกัน เป็ นระบบใหญ่ ห นึ่ ง เดีย ว (holistic
government) โดยมีเ ว็บ ไซต์ ม าใช้ ใ นการเก็บ ข้อ มูล สารสนเทศและน ามาใช้ ใ นการสื่อ สารระหว่ า ง
หน่ ว ยงานภาครัฐ Patrick Dunleavy ศาสตราจารย์ท่ีม หาวิทยาลัยลอนดอน ผู้ นาแนวคิด รัฐบาล
ยุคดิจทิ ลั (DEG) มาปฏิบตั ิ ได้แบ่งลักษณะทีส่ าคัญของรัฐบาลยุคดิจทิ ลั 3 ประการ คือ
1) Reintegration หมายถึง การบูรณาการการทางานของหน่ วยงานภาครัฐต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดการกากับควบคุมการบริหารภาครัฐ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Government Centric)
2) Needs-based holism หมายถึง การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อใหเกิดการให้บริการสาธารณะ
ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อการนาความต้องการของพลเมืองมาเป็ นศูนย์กลาง (Citizen Centric)
3) Digitalization หมายถึง การใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ในการนาระบบบริหารสารสนเทศมาใช้
รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่วธิ กี ารทางานแบบเดิม
(เทพศักดิ ์ บุณยรัตพันธุ,์ 2553)
ทัง้ นี้การพัฒนาเป็ น องค์กรดิจทิ ลั จึงต้องมีการพัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงกระบวนการทางาน ปรับ
รูปแบบให้รวดเร็วและต่อเนื่อง นาอุปกรณ์ เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ มีการปรับเปลี่ยนความคิด
ของบุคลากรในองค์กร และใช้ประโยชน์ จากการนาเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลในเกิดประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ทท่ี นั สมัย และสร้างสมรรถนะด้านดิจทิ ลั ให้สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้
บูรณาการในการปฏิบตั ิงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่างเต็มที่ (จันจิรา เหลาราช,
2564)
2. แนวคิดเกีย่ วกับปั จจัยการปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั
นางสาวสุพรรณี รัตนโรจน์มงคล (2563) กล่าวว่า ปั จจัยด้านการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
ปั จจัยด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน และสภาพสิง่ อานวยความสะดวก
เป็ น ปั จ จัย ที่ม ผี ลต่ อ พฤติก รรมการใช้ง านเทคโนโลยีด ิจ ทิ ลั ด้า นการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ง
การดาเนินงานของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับเปลีย่ นไปตามการเปลีย่ นแปลงของยุคดิจทิ ลั
ทีต่ อ้ งมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยูเ่ สมอเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของโลก
ชมพูนุท ปั ญญาแก้ว (2564) กล่าวว่า ปั จจัยด้านความรูค้ วามเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลภายในเขตอาเภอหล่มสักมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
ในการทางานในยุคดิจทิ ลั โดยมีความคิดเห็นในด้านการเปลีย่ นพฤติกรรมมากทีส่ ุด ตามด้วยด้านประสบการณ์
ด้านการฝึกฝน ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการรับรู้
จันทร์จริ า เหลาราช (2564) ปั จจัยของผู้ปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปรับเปลี่ยน
สู่ดจิ ทิ ลั ได้แก่ การทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านมีความสามารถด้านดิจทิ ลั มีความรู้ มีทกั ษะและความเข้าใจทีส่ ามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยได้หลากหลาย รวมถึงการมีสภาวะแวดล้อมดิจทิ ลั หรือ
สถานทีท่ างานทีด่ แี ละยืดหยุน่ ได้ ซึง่ ส่งผลในองค์กรปรับเปลีย่ นสู่องค์กรดิจทิ ลั ทีป่ ระสบความสาเร็จได้
จากการศึกษาแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปั จจัยในการปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ข้างต้น ผู้ วจิ ยั สามารถ
นามาซึง่ การกาหนดปั จจัยในการปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ได้ โดยออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล คือ พฤติกรรมในการกระทาของบุคคลๆหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยมีการใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน ทัง้ นี้ เป็ นการ
แสดงออกทีส่ งั เกตได้และสังเกตไม่ได้
2) ด้านการรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน คือ การทีส่ ามารถนาทักษะในการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ใน
การปฏิบตั ิงานให้เ กิดประโยชน์ สูงสุ ด รวมถึงการสื่อ สารประสานงานร่ว มกัน หรือ การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีต่างๆ ภายในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานให้ดยี งิ่ ขึน้
3) ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน คือ อารมณ์ ความรูส้ กึ จากภายในของตัวบุคคล ที่มผี ลต่อ
การปฏิบตั งิ าน ซึ่งทัศ นคติจะเป็ นตัว กาหนดพฤติก รรมให้แสดงออกหรือ แสดงกระทาการใดๆ เพื่อ
สะท้อนความรูส้ กึ นึกคิดภายในของตัวเอง ในการปฏิบตั งิ านทัศนคติย่อมมีผลต่อองค์กร เพราะทัศนคติ
ทีด่ มี ผี ลต่อองค์กร ต่องาน และต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านของบุคลากรมีประสิทธิภาพ และ
เมือ่ เกิดปั ญหาจะมีความพยายามในการแก้ไขปั ญหาให้องค์กรได้อย่างสาเร็จ
4) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวก คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทส่ี นับสนุ นและ
อานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้
การดาเนินงานสามารถบรรลุตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ได้
3. แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) อ้างอิงใน ฉัตร แสงสาคร (2559) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ
หมายถึง ผลิตภาพและประสิทธิภาพ ตามแต่วตั ถุประสงค์ท่ตี ้องการพิจารณา ซึ่งประสิทธิภาพเป็ นสิง่
ทีว่ ดั ได้หลายมิติ ยกตัวอย่าง 2 มิติ ได้แก่
1) มิตปิ ระสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร คือ การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน
มีความรวดเร็วถูกต้อง และสามารถใช้เทคนิคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้งานได้อย่างง่าย
กว่ากระบวนการเดิม
2) มิติประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ การทางานที่มคี ุณภาพ เกิดประโยชน์ ต่อ สังคม
เกิดผลกาไร ทันเวลา รวมถึงผู้ปฏิบตั งิ านต้องมีจติ สานึกที่ดตี ่อการทางานและสามารถให้บริการลูกค้า
หรือผูท้ ม่ี ารับบริการให้เป็ นทีน่ ่าพอใจสูงสุด
สมใจ ลักษณะ (2543, หน้ า 251 - 252) อ้างอิงใน ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุ ข (2561) กล่ าวว่ า
ความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านคือ ความคาดหวังในความสาเร็จ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ (Goal Accomplishment)
2) การจัดหาและการใช้ทรัพยากร (Procurement and Resource Using)
3) กระบวนการปฏิบตั งิ าน (Operation Process)
4) ความพึงพอใจของทุกฝ่ าย (Participant Satisfaction)
เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามทีค่ าดหวัดขององค์กร

พีรญา ชื่นวงศ์ (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพในการทางาน หมายถึง การใช้
ทรัพยากรของหน่ วยงานให้บรรลุเป้ าหมายทีห่ น่ วยงานตัง้ ไว้ ทาให้เกิดความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
เป็ นการลดการใช้ทรัพยากรและเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร โดยการวัดตาม 3 แนวคิด คือ ด้าน
พฤติกรรม ด้านระบบการวิเคราะห์เป้ าหมาย และด้านการบรรลุเป้ าหมาย
จากการศึกษาแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้อ งกับปั จจัยในการปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถ
นามาซึง่ การกาหนดปั จจัยในการปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ได้ โดยออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความถูกต้องในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูลทีม่ คี วามแม่นยาเป็ นไป
ตามความเป็ นจริง และสามารถนามาใช้ในประกอบการตัดสินใจได้
2) ด้านความรวดเร็ว ในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมายด้ว ยการ
ตอบสนองทีร่ วดเร็ว ทันตามระยะเวลาทีก่ าหนดหรือทีต่ งั ้ เป้ าหมายไว้
3) ด้านการบรรลุเป้ าหมาย หมายถึง การปฏิบตั งิ านได้อย่างสาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายทีอ่ งค์กร
วางไว้
4) ด้านการประสบความสาเร็จในวิชาชีพ หมายถึง การสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดขององค์กร ทางานอย่างมีคุณภาพ โดยสามารถวัดได้จากความสุขของการทางาน
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ความภาคภูมใิ จในงานทีท่ า และการยกย่องย่อมเป็ นทีย่ อมรับนับถือจาก
คนรอบข้าง
4. ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปิ ยะดา ผาสุก (2560) ศึกษาเรือ่ ง ความพร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในยุคอุตสาหกรรม 4.0
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จาแนกตาม เพศ
อายุ การศึก ษา และประสบการณ์ ใ นการท างาน รวมถึง ศึก ษาความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ บยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่มี เี พศ
ต่างกัน ทาให้ความพร้อมในด้านวิชาชีพบัญชีกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน และ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทม่ี อี ายุ การศึกษา และประสบการณ์ทางานต่างกัน ทาให้ความพร้อมทัง้ ทางด้าน
วิช าชีพ บัญ ชีก ฎหมายและเทคโนโลยีส ารสนเทศ แตกต่ า งกัน ส่ ว นความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมไทย 4.0 มีผลต่อความพร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในยุค 4.0
นางสาวสุพรรณี รัตนโรจน์ มงคล (2563) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ของพนักงานธนาคารของรัฐขนาดใหญ่ ABC มีวตั ถุประสงค์ศกึ ษา
พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กลุ่มตัวอย่างจานวน
276 คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน ปั จจัยด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์
ในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน และสภาพสิง่ อานวยความสะดวก เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการ
ใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึง่ ทัศนคติต่อการใช้งานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ มากทีส่ ุด รองลงมาคือ การรับรู้

ถึงประโยชน์ในการใช้งาน โดยมีการส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน แต่สภาพสิง่ อานวยความสะดวกจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบในทางตรงกันข้าม
เพ็ญนภา เกือ้ เกตุ, ภูรชิ าติ พรหมเต็ม และวิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ ์ (2563) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง ความเป็ นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจทิ ลั กับประสิทธิภาพการดาเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วน
จากัด ในจังหวัดยะลา โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของนักบัญชียคุ ดิจทิ ลั กับประสิทธิภาพการดาเนินงานของกิจการฯ กลุ่มตัวอย่าง
คือนักบัญชีของกิจการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา จานวนทัง้ สิน้ 181 ราย พบว่า ทักษะคุณลักษณะเฉพาะของ
นักบัญชี ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน และ
จรรยาบรรณของนัก บัญ ชี มีค วามสัม พันธ์ก ัน ในเชิง บวก ระหว่างความเป็ น มือ อาชีพ ของนักบัญ ชี
ยุคดิจทิ ลั กับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กัญ ญาพร จัน ทร์ป ระสิท ธิ ์ (2564) ศึก ษาเรื่อ ง ประสิท ธิภ าพนั ก บัญ ชียุ ค ดิจ ิท ัล ของสถาน
ประกอบการในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจทิ ลั และ
ศึกษาคุณสมบัตนิ ักบัญชีดจิ ทิ ลั ที่มผี ลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจทิ ลั ของสถานประกอบการในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่ม
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือนักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจทิ ลั ของสถานประกอบการในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นสาคัญมากที่สุดในทุกด้าน คือ ด้านความถูกต้อง
ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้ าหมาย และด้านการประสบความสาเร็จในวิชาชีพ และผลการเทียบ
เพศและระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพการทางาน แต่อายุและประสบการณ์ ใ นการ
ทางานต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ในด้านคุณสมบัตใิ ห้ความสาคัญกับทักษะในการสื่อสาร
เกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินและบัญชี ด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และด้านจริยธรรมและทัศคติ
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับตาแหน่ง
5. อายุการปฏิบตั งิ าน
ปัจจัยการปฏิ บตั ิ งานในยุคดิ จิทลั
1. พฤติกรรมส่วนบุคคล
2. การรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
3. ทัศนคติทม่ี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน
4. เครื่องมืออุปกรณ์ สิง่ อานวย
ความสะดวก

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากรด้านการเงิ นและบัญชีในยุค
ดิ จิทลั ของสานักงานศาลยุติธรรม
1. ด้านความถูกต้อง
2. ด้านความรวดเร็ว
3. ด้านการบรรลุเป้ าหมาย
4. ด้านการประสบความสาเร็จใน
วิชาชีพ

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการสารวจ (Survey
Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า แบบสอบถาม (Questionnaire) และ
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสรุปผลการวิจยั (SPSS)
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีของสานักงาน
ศาลยุติธรรมซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ คือ ศาลชัน้ ต้น ศาลชัน้ อุทธรณ์ ศาลชัน้ ฎีกา รวม 283 ศาล และ
สานักงานส่วนกลาง 28 หน่วยงาน จานวนรวมทัง้ หมด 1,007 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาจานวน 287 คน ได้มาจากกการการคานวณโดยใช้ห ลัก การ
ของ Yamane (1973) โดยกาหนดระดับ ค่ า ความเชื่อ มั ่น 95% และกาหนดค่า ความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้ ที่ 5% และใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling)
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
การศึกษางานวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งตัวแปรออกเป็ นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล และ ปั จจัยการปฏิบตั งิ านในยุคดดิจทิ ลั ได้แก่ พฤติกรรม
ส่วนบุคคล การรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ทัศนคติทม่ี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่ งอานวย
ความสะดวก
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเร็ว
ด้านการบรรลุเป้ าหมาย และด้านการประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึก ษา ระดับต าแหน่ ง และอายุก ารปฏิบตั ิง าน โดยมีล กั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) ประกอบไปด้วยคาถามแบบให้เลือกเพียง 1 คาตอบ
ส่ว นที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยในการปฏิบตั งิ านในยุค ดิจทิ ลั ประกอบด้ว ย ด้านพฤติกรรม
ส่วนบุคคล ด้านการรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน และเครื่องมืออุปกรณ์
สิง่ อานวยความสะดวก จานวน 20 ข้อ และกาหนดการให้คะแนน 5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด, 4 = เห็นด้วยมาก,
3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้าน
ความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้ าหมาย และด้านการประสบความสาเร็จในวิชาชีพ จานวนเ 20 ข้อ และ
กาหนดการให้คะแนน 5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย,
1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็ นค าถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขีย น
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม

ช่วงระดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของปั จจัย กาหนดให้ 4.21-5.00 = เห็นด้วยระดับมากที่สุ ด,
3.41-4.20 = เห็นด้วยระดับมาก, 2.61-3.40 = เห็นด้วยระดับปานกลาง, 1.81-2.60 = เห็นด้วยระดับน้อย,
1.00-1.80 = เห็นด้วยระดับน้อยทีส่ ุด
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และค่ าร้อ ยละ (Percentage) ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ ง และอายุการ
ปฏิบตั งิ าน
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) อธิบายตัวแปรที่มรี ะดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปั จจัยการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้า น
การเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ด้านการรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ด้านทัศ นคติท่มี ตี ่อ การปฏิบตั ิงาน และเครื่อ งมือ อุปกรณ์ สิง่ อานวยความสะดวก และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้ าหมาย และด้าน
การประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
1) การวิเ คราะห์ด้วยสถิต ิ t-test ใช้ว เิ คราะห์ขอ้ มูลด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั จาแนกตามเพศ
2) การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ( One-Way ANOVA) ใช้ ว ิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่ งงาน และอายุการปฏิบตั ิงาน และเมื่อผลการวิเคราะห์พบความแตกต่าง จะใช้วธิ ี LSD
เปรียบเทียบเป็ นรายคู่
3) การวิเ คราะห์ห าค่า สถิต ิถ ดถอยเชิง พหุค ูณ (Multiple Regression Analysis)
ใช้ว เิ คราะห์ปั จ จัย ด้า นพฤติก รรมส่ว นบุค คล ด้า นการรับ รู้ถ ึง วิ ธ กี ารปฏิบ ตั ิงาน ด้า นทัศ นคติที่มตี ่อ
การปฏิบตั งิ าน และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวก มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
สาหรับบุค ลากรด้านการเงินและบัญชีในยุค ดิจทิ ลั ของสานักงานศาลยุตธิ รรม ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั เรื่องปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้านการเงินและ
บัญชีในยุคดิจทิ ลั ของสานักงานศาลยุตธิ รรม สรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการวิเ คราะห์ข้อมูล ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่า บุค ลากรด้านการเงินและบัญชี
สานักงานศาลยุตธิ รรม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีอายุงาน/ประสบการณ์ 6-10 ปี และมีตาแหน่งระดับปฏิบตั กิ าร

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปั จจัยการปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั พบว่า บุคลากรด้านการเงิน
และบัญชีของสานักงานศาลยุตธิ รรมให้ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุ ด (M = 4.49, SD = .528) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่ าเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ ด้าน
ทัศนคติท่มี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน ถัดมาคือด้านการรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน เครื่องมืออุปกรณ์ สิง่ อานวย
ความสะดวก และด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
ในสานักงานศาลยุตธิ รรม พบว่า บุคลากรด้านการเงินและบัญชี สานักงานศาลยุตธิ รรมให้ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ในสานักงานศาล
ยุตธิ รรม โดยภาพรวมในระดับมากทีส่ ุด (M = 4.55, SD = .482) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ด้านการประสบความสาเร็จในวิชาชีพ ถัดมาคือ ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุ
เป้ าหมาย และด้านความถูกต้อง โดยเรียงลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า บุคลากรด้านการเงินและบัญชี สานักงานศาลยุตธิ รรมที่ม ี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 2 พบว่า ปั จ จัย การปฏิบ ตั ิง านในยุค ดิจ ทิ ลั ได้แ ก่ พฤติก รรม
ส่วนบุคคล การรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ทัศนคติทม่ี ตี ่อการปฏิบตั งิ าน และเครื่องมืออุปกรณ์ สิง่ อานวย
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั ของสานักงาน
ศาลยุตธิ รรม และมีความสัมพันธ์รอ้ ยละ 63.1
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ 1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี สานักงานศาลยุตธิ รรมทีม่ ี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะบุคลากรที่มเี พศต่างกัน อาจมีความสนใจและความถนัดในสิง่ ที่แตกต่างกัน ผู้ท่มี อี ายุ
ต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรูแ้ ละการใช้งานเทคโนโลยี อีกทัง้ ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
ทาให้บุคลากรมีความรูม้ ากน้อยแตกต่างกัน รวมถึงระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกัน อาจหมายถึง
ความเชีย่ วชาญของบุคลากรทีม่ มี ากน้อยต่างกัน ทาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัญญาพร จันทร์ประสิทธิ ์ (2564) ศึกษาเรือ่ งประสิทธิภาพ
นักบัญชียุคดิจทิ ลั ของสถานประกอบการในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร อายุและประสบการณ์ในการทางาน
ที่ต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน อีกทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะดา ผาสุก
(2560) ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผลการวิจยั พบว่า
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทม่ี อี ายุ การศึกษา และประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ านต่างกัน ทาให้ความพร้อม
ทัง้ ทางด้านวิชาชีพบัญชีกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกัน

จากสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั ของสานักงานศาลยุตธิ รรม ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
การปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ได้แก่ พฤติกรรมส่วนบุคคล การรับรูถ้ งึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ทัศนคติท่มี ตี ่อ
การปฏิบตั งิ าน และเครือ่ งมืออุปกรณ์ สิง่ อานวย มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้าน
การเงินและบัญชีในยุคดิจทิ ลั ของสานักงานศาลยุตธิ รรม และมีความสัมพันธ์ร้อยละ 63.1 ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะพฤติก รรมส่ ว นตัว ของบุ ค ลากรนั น้ ทาให้บุ ค ลากรสานัก งานศาลยุต ิธ รรมมีค วามสนใจใน
การปฏิบ ตั งิ านด้า นเทคโนโลยีท่ีม ากน้ อ ยต่ างกัน ได้ ความสามารถในการรับ รู้ว ิธ ีก ารท างานท าให้
บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วแม่นยาทีต่ ่างกันออกไป นอกจากนี้การมีทศั นคติ
ที่ดีต่ อ การปฏิบ ัติง านจะช่ ว ยให้บุ ค ลากรสามารถปฏิบ ัติง านได้อ ย่า งมีค วามสุ ข อีก ทัง้ อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้
จาเป็ นต้องเพียงพอ และทันสมัย จึงทาให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของเพ็ญนภา เกื้อเกตุ , ภูรชิ าติ พรหมเต็ม และ วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ ์ (2563) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจทิ ลั และประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กิจการห้างหุน้ ส่วนจากัด ในจังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการดาเนินงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับ ความเป็ น มือ อาชีพ ของนัก บัญ ชียุค ดิ จ ิทลั ประกอบด้ว ย คือ จรรยาบรรณของนัก บัญ ชี
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน ทักษะคุณลักษณะเฉพาะของนักบัญชี และความรูด้ ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณี รัตนโรจน์มงคล (2563) ศึกษา
เรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ของพนักงานธนาคาร
ของรัฐขนาดใหญ่ ABC ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน ปั จจัยด้าน
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน และสภาพสิง่ อานวยความสะดวก เป็ นปั จจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึง่ ทัศนคติต่อการใช้งาน
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ มากที่สุด
รองลงมาคือ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้งาน โดยมีการส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน แต่สภาพสิง่ อานวย
ความสะดวกจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบในทางตรงกันข้าม
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ นี้
1. ส านัก งานศาลยุติธรรมควรให้การฝึ กอบรมบุค ลากรให้สามารถใช้งานระบบ e-filing และ
ระบบ CIOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2. สานักงานศาลยุตธิ รรมควรมีการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากร
สามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีในการลดข้อผิดพลาดจากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
3. สานักงานศาลยุตธิ รรมควรเพิม่ เติมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้ ให้สอดคล้อง
กับการนาเทคโนโลยีมาใช้งานเพิม่ ขึน้

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของสานักงานศาลยุตธิ รรม เพื่อให้ทราบถึง
ปั ญหาในการปฏิบตั งิ าน และอุปสรรคในการปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริง และนาผลไปปรับปรุงอย่างตรงประเด็น
2. ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น การรับรูภ้ าวะผูน้ า การคงอยู่ในงาน ความผูกพันต่อ
องค์กร เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรสานักงานศาลยุตธิ รรมมีความพึงพอใจในผู้นาของตนหรือไม่อย่างไร
เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจปฏิบตั งิ านในองค์กร และผูกพันต่อองค์กรเพราะอะไร
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