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บทคัดย่อ 
 การวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลในสังกัดส านัก                          
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 ได้แก่ ด้านติดต่อสัมพันธ์  ด้านความรักในงาน ด้านความส าเร็จในงาน                    
ดา้นการเป็นท่ียอมรับ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร             
ศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 320 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของ
คอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (    ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.10 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลยุติธรรม จ านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 มีสถานภาพโสด จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 189 คนคิดเป็นร้อยละ 59.10 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.60                             
มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 161 คนคิดเป็นร้อยละ 50.31  
 ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรมประจ า
ภาค 1 โดยรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ               
ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นความรักในงาน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ใน               
ระดบัมาก คือ ดา้นการเป็นท่ียอมรับ 

ค าส าคัญ: ความสุข, การปฏิบติังาน, บุคลากร  
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ABSTRACT 
 The objective is to study Happiness at Work of Personal in Administrative Office of the Court 
of Justice, Region I.  The factors of research contact relations, Love of the work, Successful at work, and 
Recognition. That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Job Positions, Marital status, 
Education level, Monthly income, and Work experience. The samples used in this research amount of 320 
peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social 
Science Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 
 The results found that The users all respondents 320 peoples.  Most are female 234 peoples 
representing 73.10%. Most aged 31-40 years old 115 peoples representing 35.90%. Most are Job Positions 
Court Staff 89 peoples representing 27.80%. Most are single 158 peoples representing 47.80%. Most are 
Bachelor's degree 189 peoples representing 59.10%.  Most are income per month 20,001-30,000 baht                
114 peoples representing 35.60%. Most are Work experience 11 years and older 161 peoples representing 
50.31%. 
 The results found that Happiness at Work of Personnel in Administrative Office of the Court of 
Justice, Region I in overview was in the highest level. Considering in each aspect found that the happiness 
at work of early Personal which were in the highest level including loving the job in the first rank, contact 
relations in the second rank, and the successful at work in the third rank.  The happiness at work of early 
Personal in the high level was the recognition in the fourth rank. 

Keyword: happiness, work, personnel 

บทน า 
 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบนั มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
กระจายขอ้มูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดว้ยเหตุน้ีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม จากผลของความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเ้กิดแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัหลายดา้น ศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานราชการ ท่ีอ  านวยความยุติธรรมและปฏิบติัภารกิจตามท่ี
กฎหมายก าหนดใหแ้ก่ประชาชน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กรในทุกรูปแบบ องคก์รจึงตอ้งมีศกัยภาพในการแข่งขนัใหเ้ท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง ตอ้งสามารถสร้างนวตักรรมท่ีสอดรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงและสามารถขบัเคล่ือนไป
ขา้งหนา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าใหก้ารด ารงชีวิตและการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็น
แกนหลกัของการพฒันาองคก์ร ตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของการเปล่ียนแปลง โดยบุคลากรตอ้ง
พฒันาตนเองใหป้ฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง ท าใหบุ้คลากรตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีหนกัข้ึนและเสียสละเวลาใหก้บัองคก์รเพ่ิมข้ึน  จึงส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ
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ชีวิตส่วนตัว โดยเป้าหมายของการปฏิบัติงาน คือ การสร้างผลงานด้วยประสิทธิภาพท่ีมากท่ีสุด                        
ส่วนเป้าหมายของชีวิต คือ การหาสมดุลเพ่ือท่ีจะรับรู้ประสบการณ์หลากหลายของชีวิต ท าใหอ้าจจะขาด
ความสุขไปได ้  
 การท่ีจะพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับ
ความสามารถขององค์กรท่ีจะสร้างขวญัและก าลงัใจ เพ่ือเป็นการกระตุน้หรือจูงใจให้กบับุคลากรใน
องค์กร บางคร้ังองค์กรตอ้งพบกบัปัญหาบุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เพราะบุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานควบคู่ไปกบัความสุขได ้
 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดั
ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยมีแนวคิดในการวิจยั คือ ศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากร
ศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงแนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบติังาน เพราะหากองค์กรเขา้ใจระดบัความสุขในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร จะสามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นความสุขของบุคลากรได ้  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสงักดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1  

ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดั
ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยมีขอบเขตการวิจยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  เพ่ือศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลในสังกัดส านัก               
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 รวมถึงเพ่ือศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านัก                   
ศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
   ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน 
   ตวัแปรตาม คือ ความสุขในปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านักศาลยุติธรรมประจ า             
ภาค 1 ประกอบดว้ย ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นความรักในงาน  ดา้นความส าเร็จในงาน  ดา้นการเป็น                 
ท่ียอมรับ 
 ขอบเขตของประชากร บุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 จ านวน 1,597 คน 
(ท่ีมา : ระบบคน้หาหมายเลขโทรศพัทส์ านกังานศาลยุติธรรม ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2565) เน่ืองจากทราบ
จ านวนบุคลากรศาลในสังกัดส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 ท่ีแน่นอน การก าหนดกลุ่มตวัอย่างจึง
ก าหนดโดยการค านวณใช้สูตรของ Taro Yamane ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ก าหนดค่าคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ต ัว อ ย ่า ง ที ่ย อมร ับ ได ้ที ่  0. 05 จ ึง ให ้ม ีร ะ ด ับค ว า ม เ ชื ่อ มั ่น ที ่  95% และจ ากก า รค า น วณ ที ่                              
ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มีจ านวน 320 คน 
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 ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1.  เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรม
ประจ าภาค 1 
     2.  เพ่ือน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดั
ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้                         
ผูศึ้กษาวิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดั
ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 ตามแนวคิดของ มาเนียน (Manion) โดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงั
ภาพต่อไปน้ี 
 
                       ตวัแปรอสิระ                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อภิสรา เปาอินทร์ (2562, อ้างถึงใน กัลยารัตน์ อ๋องคณา, 2549) ความสุข (Joy at work)                           
ตามแนวคิด มาเนียน (Manion)  ผลจากการกระท าท่ีตนเองไดส้รรสร้าง ส่งผลท าใหมี้การปฏิบติังานท่ีได้
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมุ่งอธิบายดว้ยปัจจยัหรือองค์ประกอบของ ความสุข 4 องค์ประกอบ คือ การติดต่อ              
ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน และการเป็นท่ียอมรับ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ต  าแหน่งงาน 
4. สถานภาพสมรส 
5. ระดบัการศึกษา 
6. รายไดต่้อเดือน 
7. ประสบการณ์ในการท างาน 

ความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรศาลในสังกดัส านัก              
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 
1. ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ 
2. ดา้นความรักในงาน  
3. ดา้นความส าเร็จในงาน  
4. ดา้นการเป็นท่ียอมรับ 
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  1.  การติดต่อ (Connections)  ส าหรับการท างานต้องมีพ้ืนฐานท่ีส าคัญ คือ การ
ติดต่อส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กนัของบุคลากรสถานท่ีท างาน โดยมีขอ้มูลส าหรับการท างานเป็น 
ตวักลางเพ่ือใหก้ารท างานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี จนเกิดการช่วยเหลือและไดรั้บการช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน 
   2. ความรักในงาน (Love of the work) การท างานท่ีรัก และปรารถนาถือเป็นส่ิงส าคญั
ของพนกังานท่ีจะท างานใหง้านเกิดผลส าเร็จลุล่วง จะส่งผลใหร้ะหวา่งการท างานเกิด การกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังาน ความสุขขณะท างาน เกิดความรู้สึกในการท างานเป็นทางบวกท่ีไดป้ฏิบติังาน มีความ
เพลิดเพลินกบังาน และผูร่้วมงานทา้ยสุดจะภูมิใจท่ีตนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในงาน 
  3. ความส าเร็จในงาน (Work achievement) เป็นการรับรู้ว่าตนไดป้ฏิบติังานไดบ้รรลุ 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยไดรั้บความส าเร็จในการท างานไดรั้บมอบหมายท่ีทา้ทายให้ส าเร็จ เกิด
ความรู้สึกในการท างานไปในทิศทางบวก ส่งผลใหรู้้สึกมีชีวิตมีคุณค่า เกิดความรู้สึกภูมิใจในการท างาน 
จนเกิดความส าเร็จ ส่งผลใหเ้กิดความกา้วหนา้ในอาชีพและองคก์ร  
  4. การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับความเช่ือถือ จาก
ผูร่้วมงาน ผูร่้วมงานไดรั้บรู้ถึงความพยายามของตนเก่ียวกบัเร่ืองงานไดรั้บการยอมรับ และเขา้ใจกนั และ
กนัจนเกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท างานจากผูร่้วมงาน และความคาดหวงั และความ
ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานต่อไป และอยา่งต่อเน่ือง 

 ข้อมูลศาลยุตธิรรม  
 ศาลเป็นสถาบนัท่ีประสิทธ์ิประสาทความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชน ในปี พ.ศ. 2478 ไดมี้การแยก
การปฏิบติังานในศาลยติุธรรมออกเป็นสองฝ่าย คือ งานธุรการและงานตุลาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ไดมี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม บญัญติัใหศ้าลยุติธรรมมี
หน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมท่ีเป็นอิสระ ใหเ้ลขาธิการส านกังานศาลยุติธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึน
ตรงต่อประธานศาลฎีกา และบญัญติัให้มีส านกังานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ             
มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ไดศึ้กษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของครูใน
อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
เม่ือพิจารณารายดา้นมีค่าอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การติดต่อ
สมัพนัธ์ ความส าเร็จในงาน ความรักในงาน และการเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั 
 วภิาดา  มุกดา (2559) ไดศึ้กษาความสุขในการท างานของครูผูดู้แลเดก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของครูผูดู้แลเด็ก 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ความสุขในการท างานของครูผูดู้แล
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เดก็ ภาพรวมของความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความสุข
ในการท างานของครูผูดู้แลเดก็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 ความรักในงาน อนัดบัท่ี 2 การติดต่อ
สมัพนัธ์ อนัดบัท่ี 3 ความส าเร็จในงาน และอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัท่ี 4 การเป็นท่ียอมรับ  
 วิภาวี สุขหร่อง (2560) ไดศึ้กษาความสุขในการท างานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของครูโรงเรียน
บางบ่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
ส่วนเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่                            
ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ ดา้นความรักในงาน และดา้นการติดต่อสมัพนัธ์.ตามล าดบั 
 มลทิรา จีนามูล (2560) ไดศึ้กษาความสุขในการท างานของครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั ชลบุรี (โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่                         
ดา้นความรักในงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม                
ในท่ีท างาน และดา้นผูน้ า  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีได้มุ่งการศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกัดส านัก               
ศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยมีวิธีด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาความสุขในการปฏิบติังาน โดยประชากร คือ บุคลากรศาลใน
สงักดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 จ านวน จ านวน 1,597 คน (ระบบคน้หาหมายเลขโทรศพัทส์ านกังาน
ศาลยุติธรรม ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2565) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ในการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง ซ่ึงในการท าวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดค่าคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 
จึงให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงันั้น จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 320 ตวัอย่าง โดยมีขั้นตอนใน              
การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น เลือกใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยการแจกแบบสอบถาม
ใหก้บัประชากร เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบัจ านวนท่ีตอ้งการ และกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครกไ็ดท่ี้สามารถ
ใหข้อ้มูลได ้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบ
ขอ้มูลในการด าเนินการวิจยั ผูวิ้จยัไดมี้การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขใน
การปฏิบติังาน ท าให้ก าหนดกรอบแนวคิดและไดใ้ห้นิยามค าศพัท์  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
สร้างแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง   ซ่ึงแบบสอบถามจะแบบแบบปลายปิดใหต้อบเพียงค าตอบเดียวและ
เป็นแบบปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็น โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 



7 

 

 ส่วนท่ี  1  เป็นค าถามในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ต าแหน่งงาน 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน ค าถามเป็นลกัษณะแบบปิด 
สามารถตอบไดเ้พียง 1 ค าตอบ ทั้งหมดมีค าถาม จ านวน 7  ขอ้ 
 ส่วนท่ี  2  เป็นค าถามความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรม
ประจ าภาค 1 เป็นค าถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นในแต่ละดา้น มีทั้งหมด  25  ขอ้  มีเกณฑใ์นการใชว้ดั
ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 5 คะแนน                  
ระดบัความคิดเห็นมาก 4 คะแนน ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 คะแนน ระดบัความคิดเห็นมาก 2 คะแนน
ระดบัความคิดเห็นมาก 1 คะแนน 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกัดส านักศาลยุติธรรม
ประจ าภาค 1 และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึง
ความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้
ค าถาม และน ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC (index of congruence)วดัผลโดยพิจารณาจาก
คะแนน IOC ดงัน้ี 
  1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
  2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดผ้่าน
การทดสอบวัดค่าความเช่ือมั่น(Cronbach's Alpha) ของแบบสอบถามแล้ว น ามาด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด จ านวน 320 คน            
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการเกบ็ขอ้มูล คือ บุคลากรศาลในสงักดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยใชว้ิธีการ
สุ่มแบบบงัเอิญ ซ่ึงหลงัจากการเก็บขอ้มูลจนครบตามจ านวนแลว้ จึงน าขอ้มูล ท่ีไดม้าน าไปวิเคราะห์               
โดยวิธีการทางสถิติโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปมาค านวณทางสถิติต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากไดเ้ก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถาม ครบทั้ง 320 ชุด จากนั้นผูวิ้จยัไดใ้ช้น าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ผล โดยผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  
 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลผล
ดว้ยการใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
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 1. ใชค่้าร้อยละและความถ่ี กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบ
ไปดว้ย เพศ อาย ุต าแหน่งงาน สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน  และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 2. ใชค่้าเฉล่ีย        และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 ประกอบดว้ยดา้น
การติดต่อสมัพนัธ์ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นท่ียอมรับ   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่งงาน สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน โดยแสดงเป็นจ านวนร้อยละ                 
ผลปรากฏว่า บุคลากรผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 320 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน                 
234 คน คิดเป็นร้อยละ 73.10 และเพศชาย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10, 51 ปีข้ึนไป จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20, 21-30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และไม่เกิน 20 ปี จ านวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลยุติธรรม จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ27.80 รองลงมา
คือ เจา้พนักงานศาลยุติธรรม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30, ต าแหน่งงานอ่ืน ๆ จ านวน 51 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 15.90, เจา้พนกังานการเงินและบญัชี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10, นกัวิชาการเงิน
และบญัชี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และเจา้พนักงานคดี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 
ตามล าดบั มีสถานภาพโสด จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 146 คน              
คิดเป็นร้อยละ 45.60 และหมา้ย/หย่า จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดบั มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน                    
คิด เ ป็นร้อยละ  28.70 และต ่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 39 คน คิดเ ป็นร้อยละ  12.20 ตามล าดับ                                         
มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 รองลงมาคือ 30,001-40,000 
บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20, 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10, 
10,001-20,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  8.10 และไม่เ กิน 10,000 บาท จ านวน 0 คน                       
คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31 
รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.38,  3-5 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 และ             
ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.06 ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลในสังกัดส านักศาลยุติธรรม
ประจ าภาค 1  
 ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยรวมอยู่
ท่ีระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ 
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ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นความรักในงาน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการเป็นท่ี
ยอมรับ  

สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจยัส่วนบบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยุติธรรมประจ า
ภาค 1 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 320 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน                      
คิดเป็นร้อยละ 73.10 และเพศชาย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 115 คน               
คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10, 51 ปีข้ึนไป จ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.20, 21-30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และไม่เกิน 20 ปี จ านวน 0 คน              
คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลยุติธรรม จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ27.80 รองลงมา
คือ เจา้พนักงานศาลยุติธรรม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30, ต าแหน่งงานอ่ืน ๆ จ านวน 51 คน            
คิดเป็นร้อยละ 15.90, เจา้พนกังานการเงินและบญัชี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10, นกัวิชาการเงิน
และบญัชี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และเจา้พนักงานคดี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 
ตามล าดบั มีสถานภาพโสด จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 146 คน            
คิดเป็นร้อยละ 45.60 และหมา้ย/หย่า จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดบั มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน                    
คิด เ ป็นร้อยละ  28.70 และต ่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 39 คน คิดเ ป็นร้อยละ  12.20 ตามล าดับ                                         
มี ร า ยได้ ต่ อ เ ดื อน  20,001-30,000 บาท  จ านวน  114 คน  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  35.60 รองลงมา คือ                               
30,001-40,000 บาท จ านวน  103 คน คิด เ ป็นร้อยละ  32.20,  40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 77 คน                                    
คิดเป็นร้อยละ 24.10, 10,001-20,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 และไม่เกิน 10,000 บาท 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 161 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 50.31 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.38,  3-5 ปี จ านวน 68 คน                
คิดเป็นร้อยละ 21.25 และไม่เกิน 2 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.06 ตามล าดบั 
 ความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 1 
 ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยรวมอยู่
ท่ีระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ 
ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นความรักในงาน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการเป็นท่ี
ยอมรับ  
 ด้านการตดิต่อสัมพนัธ์ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบัได ้คือ ท่านสามารถพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมงานอย่างเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน 
ท่านมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา เม่ือท่านมีปัญหาท่านไดรั้บการช่วยเหลือจาก
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เพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ท่านไดมี้การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา เม่ือเพ่ือน
ร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชามีปัญหาท่านไดใ้หก้ารช่วยเหลือ ท่านไดมี้การพูดจา เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้หรือ
ขอ้มูลกบัเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั 
 ด้านความรักในงาน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ท่านมีความใส่ใจในการเรียนรู้ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่านให้ความส าคญักบัหน้าท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และท่านมีการพฒันาตนเองในหนา้ท่ีอย่าง
สม ่าเสมอ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย ท่านมีความรู้สึกมีความสุขในขณะปฏิบัติงาน และท่านมีความเพลิดเพลินในขณะ
ปฏิบติังาน ตามล าดบั 
 ด้านความส าเร็จในงาน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด คือ ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด เม่ืองานส าเร็จท่านมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการปฏิบติังานนั้น ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ท่านสามารถปฏิบติังานท่ีทา้ทายได้
ส าเร็จ และท่านไดมี้ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก คือ ท่านสามารถหาวิธีป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเกิดข้ึน  
 ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บความเช่ือถือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ท่านมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ท่านไดรั้บความ
เขา้ใจจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ท่านไดรั้บความไวว้างใจ จากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
ท่านไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา
เห็นถึงความพยายามในการปฏิบติังานของท่าน ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสงักดัส านกัศาลยติุธรรมประจ า
ภาค 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบั
จากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นความรักในงาน 
ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นยระดบัมาก คือ ดา้นการเป็นท่ียอมรับ โดยมีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 
 ด้านการตดิต่อสัมพนัธ์ 
 ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียง
ตามล าดบัได ้คือ ท่านสามารถพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมงานอย่างเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั ท่านมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
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เพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้ังคับบัญชา เม่ือท่านมีปัญหาท่านได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา ท่านไดมี้การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา เม่ือเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชามีปัญหาท่านไดใ้ห้การช่วยเหลือ ท่านไดมี้การพูดจา เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้หรือขอ้มูลกบั
เพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาดา  มุกดา (2559) ไดศึ้กษา
ความสุขในการท างานของครูผูดู้แลเด็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของครูผูดู้แลเด็ก ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ความสุขในการท างานของครูผูดู้แลเด็ก ภาพรวมของความสุขในการท างาน
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความสุขในการท างานของครูผูดู้แลเด็กอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 ความรักในงาน อนัดบัท่ี 2 การติดต่อสัมพนัธ์ อนัดบัท่ี 3 ความส าเร็จใน
งาน และอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัท่ี 4 การเป็นท่ียอมรับ 
 ด้านความรักในงาน 
 ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านมี
ความใส่ใจในการเรียนรู้ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่านใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่านมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และท่านมีการพฒันาตนเองในหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ ตามล าดบั ส่วน
ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่านมี
ความรู้สึกมีความสุขในขณะปฏิบติังาน และท่านมีความเพลิดเพลินในขณะปฏิบติังาน ตามล าดบั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มลทิรา จีนามูล (2560) ไดศึ้กษาความสุขในการท างานของครูโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ผลการวิจยัพบวา่ ความสุขในการท างานของครูโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี (โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่                         
ดา้นความรักในงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม                
ในท่ีท างาน และดา้นผูน้ า  
 ด้านความส าเร็จในงาน 
 ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด คือ ท่าน
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด เม่ืองานส าเร็จท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการ
ปฏิบติังานนั้น ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ท่านสามารถปฏิบติังานท่ีทา้ทายไดส้ าเร็จ และท่านได้
มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ                         
ท่านสามารถหาวิธีป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเกิดข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมธาพร ผงัลกัษณ์ (2559)                  
ไดศึ้กษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นมีค่าอยู่ในระดับมาก   
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โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การติดต่อสัมพนัธ์ ความส าเร็จในงาน ความรักในงาน 
และการเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั 
 ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
 ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลในสังกดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บ
ความเช่ือถือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ท่านไดรั้บความเขา้ใจจากเพ่ือนร่วมงาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา ท่านไดรั้บความไวว้างใจ  จากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ท่านไดรั้บการยอมรับ
นบัถือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชาเห็นถึงความพยายามใน
การปฏิบติังานของท่าน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวี สุขหร่อง (2560) ไดศึ้กษาความสุข
ในการท างานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 
ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดับมาก                 
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นท่ียอมรับ                          
ดา้นความรักในงาน และดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความสุขของบุคลากรศาลในสงักดัส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 สามรถ
สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ พบว่า โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นของบุคลากรศาลในสงักดัส านกั
ศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
      ในท่ีท างานตอ้งมีการสนทนาระหว่างการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในเร่ืองงานหรือ
การพูดคุยเร่ืองทัว่ไป การท่ีจะสามารถพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมงานอย่างเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั หน่วยงานควรจะมี
หลกัสูตรการฝึกอบรมเร่ืองการเลือกวิธีการพูดและภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบับุคคลอ่ืนและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการใช้ค าพูด ท าให้เพ่ือนร่วมงานมีมุมมองท่ีดีกบัเรา เกิดความเป็นมิตรต่อกนั, มีความ
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งอาศยัคุณลกัษณะภายในหรือทศันคติของบุคคลท่ี
ส าคญั โดยบุคลากรควรจะมีการ ใส่ใจในผูอ่ื้น กล่าวคือ มีการสังเกตว่าเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
ชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร แลว้เราควรแสดงออกในส่ิงท่ีเขาชอบ จะไดเ้ป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
เพ่ิมข้ึน, เม่ือมีปัญหา ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานควรจะมี
หลกัสูตรการจัดฝึกอบรมในหัวข้อเร่ืองการท างานเป็นทีม โดยให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันใน
ระหว่างฝึกอบรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายใน
หน่วยงาน 
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 2.  ดา้นความรักในงาน พบว่า โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นของบุคลากรศาลในสังกดัส านกั
ศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
      มีความใส่ใจในการเรียนรู้ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูบ้งัคบับญัชามีการมอบหมายงานให้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร กล่าวคือ มอบหมายงานใหต้รงกบัภาระงาน เพ่ือเป็นการ
สร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน, ให้ความส าคัญกับหน้าท่ีได้รับมอบหมาย ผู ้บังคับบัญชามี                        
ความเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของบุคลากร กล่าวคือ คอยใหค้ าปรึกษา ใหค้ าแนะน า จะท าใหบุ้คลากร 
รู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า ส่งผลให้มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการท าหน้าท่ี, มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน กล่าวคือ ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการท าความรู้จกับุคลากรมากข้ึน เป็นการสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบติังาน จะท าใหบุ้คลากรเห็นวา่ผูใ้หญ่ภายในหน่วยงานไม่ถือตวั ท าใหพ้วกเขาอยากมาปฏิบติังาน และ
กลา้เขา้หาเพ่ือขอค าปรึกษาในการปฏิบติังานหรือกลา้เสนอความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อหน่วยงาน  
 3.  ดา้นความส าเร็จในงาน พบวา่ โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นของบุคลากรศาลในสงักดัส านกั
ศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
      ได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด บุคลากรควรท่ีจะวางแผนการ
ปฏิบติังาน โดยรู้จกัการจดัล าดบัความส าคญัของภาระงาน คิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ ช่วยใหส้ามารถเอา
ไปจดัเรียงล าดบัความส าคญั ว่างานไหนควรท าก่อน หรืองานไหนควรท าท่ีหลงัได ้ท าใหก้ารด าเนินงาน
ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวไ้ด้เร็วข้ึน, เม่ืองานส าเร็จ มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานนั้น 
ผูบ้ ังคับบัญชาควรต้องให้อิสระกับบุคลากรในการวางแผนงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย จะช่วยให้
บุคลากรรู้สึกต่ืนเตน้ และหาวิธีการปฏิบติังาน เพ่ือพิสูจน์ว่าวิธีการแบบไหนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีเขาท า 
และวิธีการใดท่ีท าใหเ้ขาเขา้ใกลเ้ป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดเ้ร็วข้ึน, สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ผูบ้งัคบับญัชา
ควรจะตอ้งมีการหมุนเวียนงาน ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนงานในแผนกหรือระหว่างแผนก เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความเช่ียวชาญใหแ้ก่บุคลากร  
 4.  ดา้นการเป็นท่ียอมรับ พบว่า โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นของบุคลากรศาลในสังกดัส านกั
ศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 อยูใ่นระดบัมาก 
       ไดรั้บความเช่ือถือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเทและมี
ความพยายาม กล่าวคืน มีการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามระยะเวลา ท่ีก าหนด โดยไดต้ามปริมาณงานท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้และคุณภาพงานท่ีออกมาก็ไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน , มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรตอ้งกลา้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองวิธีการแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน จะได้ท าให้งานส าเร็จได้, ได้รับความเข้าใจจากเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา บุคลากรตอ้งกลา้ยอมรับในส่ิงท่ีตนไดท้ าผิดพลาด และหาวิธีการแกไ้ขปัญหา ท่ีส าคญัตอ้ง
รายงานปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหาใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบดว้ย  

 
 
 



14 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรจะมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมตวัแปรอิสระในการวิจยั ท่ีอาจจะส่งผลต่อความสุขในการ
ปฏิบติังาน 
 2.  ควรมีการเพ่ิมจ านวนประชากรใหค้รบทุกศาลทัว่ประเทศ ท าใหท้ราบถึงภาพรวมของความสุข
ในการปฏิบติังานของบุคลากรในศาล เพ่ือท่ีจะสามารถน าขอ้มูลเสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรในศาลใหเ้กิดความสุขในการปฏิบติังาน 
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