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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังาน
ศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง 2) ระดบัความส าคญัปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการส านกังานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้ าจุนกบัระดบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง กลุ่มตวัอยา่งคือ 
ขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง จ านวน 300 คน โดยวิธีสุ่มไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น 
(Non-probability sampling) แบบลูกโ ซ่  (Snowball sampling) เ ค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ในกา รวิ จัย  คื อ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบใช้สถิติ Independent Samples Test, One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านักงานศาล
ยุติธรรม ในส่วนกลาง อยู่ในระดับสูงท่ีสุด (Mean = 93.45 , S.D.= 4.23) เพศ สถานภาพ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ต าแหน่งงาน และอายุ
งาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05) 2) ระดบั
ความส าคญัปัจจยัค ้ าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก 
(Mean = 8.23, S.D. = 0.80) 3) ปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด (r = 0.20) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่าเท่ากบั .01 ขอ้เสนอแนะส านกังานศาลยติุธรรม ควรใหค้วามส าคญั
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ดา้นการพฒันา ฝึกอบรม และการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการกลุ่มท่ี
มีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี และมีรายไดไ้ม่เกิน 25,000 บาท 
ค าส าคญั: ปัจจยั ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบติังาน 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) the efficiency level in the work performance of 
Judicial Service Officials the Office of the Judiciary 2) the importance level of supporting factors 
affecting the efficiency in the work performance of Judicial Service Officials the Office of the 
Judiciary 3) the correlation between supporting factors and the efficiency level in the work of Judicial 
Service Officials the Office of the Judiciary. The sample group is the Officers of Office of Judicial 
Service Officials the Office of the Judiciary, a total 300 person. It was a random method using (non-
probability sampling) snowball sampling. The research tools are questionnaire. The statistics tools 
used for data analysis were percentage, mean, frequency, standard deviation, Independent Samples 
Test, One-way ANOVA and Pearson’s correlation coefficient. The research results were as follows: 
1) the efficiency level in the work performance of officers of Judicial Service Officials the Office of 
the Judiciary were at the highest level. (Mean = 93.45, S.D.= 4.23). Sex, and status, no different work 
performance. Age, education level, average income, position and working experience have different 
work performance, statistically significant .05 2) the importance level of supporting factors affecting 
the efficiency in the work performance, overall, are at the highest level (Mean = 8.23, S.D. = 0.80). 
3) The supporting factors, which have positively correlated to the work performance of officers of 
Judicial Service Officials the Office of the Judiciary, were at the lowest level. (r = 0.20), statistically 
significant at the alpha level equal to .01. It should be emphasis on the development, training, and 
education in order to increase efficiency in the work performance of officers especially officer group 
under 25 years old and income not more than 25,000 baht. 
keywords: Factors, Efficiency, Work Performance 
บทน ำ 
 ศาลยุติธรรม (ศาลยุติธรรม , 2564, เว็บไซต์) เป็นองค์กรรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แยกศาลยติุธรรมออกจากกระทรวงยติุธรรม เม่ือกฎหมายดงักล่าวมีผล
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2543 ศาลยติุธรรมแยกออกจากกระทรวงยติุธรรมนบัแต่นั้น เป็นตน้
มา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและยงัมีการ



ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพและมีความมัน่คงมากข้ึน โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดท่ีประชาชนจะไดรั้บเป็นส าคญัและ มาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยบญัญติัให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมท่ีเป็นอิสระ ให้เลขาธิการส านกังาน
ศาลยุติธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาลฎีกา และพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการศาลยติุธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 5 ไดบ้ญัญติัใหศ้าลยติุธรรมจดัตั้งส านกังานศาลยติุธรรมใหเ้ป็น
ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของศาลยติุธรรม งานส่งเสริม
งานตุลาการ และวิชาการ ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ๆ  ผูวิ้จัยเห็นว่า ขา้ราชการเป็นส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนและสนบัสนุนภารกิจต่าง ๆ ของศาลยติุธรรม จึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมว่ามีปัจจัยจูงใจด้านใดบ้างท่ีมีผลท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยุติธรรมเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงปัจจยัจูงใจส่วน
ส าคัญในการผลักดันองค์กรให้มีการพฒันา ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน อ  านวยความสะดวกแก่ศาลยติุธรรม ส่งเสริมงานตุลาการในการ
พิจารณาคดีมีอย่างประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถพฒันาและสร้างระบบสนับสนุนการอ านวย
ความยติุธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทนัสมยั และเป็นสากล สอดคลอ้งกบันโยบายประธานศาล
ฎีกา จากความส าคัญดังกล่าว ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขา้ราชการส านกังานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกดัท่ีผูศึ้กษาท างานอยู่ ว่าจะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัใด มากน้อยเพียงใด และมีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม  ในส่วนกลาง ทั้ งน้ีเพ่ือน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม 
ในส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต าแหน่งงาน และอายงุาน 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง  



สมมติฐำนกำรวจิัย 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 อายแุตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพแตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 5 รายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 6 ต าแหน่งงานแตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 7 อายงุานแตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี  8 ปัจจัยค ้ า จุนด้านเ กียรติยศในสังคมมีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัค ้าจุนดา้นความกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
 สมมติฐานท่ี 10 ปัจจัยค ้ าจุนด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัค ้ าจุนดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตด้านประชากร คือ ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง ระดับ
ปฏิบติังาน ระดบัช านาญงาน ระดบัปฏิบติัการ ระดบัช านาญการ ระดบัช านาญการพิเศษอาคารศาล
อาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 810 คน มีตวัแปรอิสระ 
ได้แก่ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน อายุงาน ปัจจยัค ้ าจุน ประกอบดว้ย  ดา้นเกียรติยศในสังคม ดา้นความก้าวหน้า ดา้น
ความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการส านักงานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง ไดแ้ก่ คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  
เอกสำรและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีนกัวิชาการและนกัปฏิบติัหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไว ้ดงัน้ี สุกญัญา ปรีเปรม (2554, หนา้ 5) ไดใ้ห้ความหมายประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
หมายถึง การปฏิบติังานท่ีใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้งานท่ีไดรั้บ



มอบหมายท่ีองคก์ารก าหนดไวไ้ดม้าตรฐาน ทนัเวลา ประหยดั ยติุธรรม และใชท้รัพยากรท่ีองคก์รมี
อยูอ่ยา่งคุม้ค่า และมีการกระท าท่ีเหมาะสมถูกตอ้งกบัองคก์าร และไดค้ลา้ยคลึงกบั กอ้ง สังขะมลัลิก 
(2556, หน้า  3), ปริทัศน์  รัตนรักษ์ (2557, หน้า  5) ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีงานสอบสวนเพ่ือให้บรรลุต่อเป้าหมาย เช่น ทกัษะในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ความช านาญ การรวบรวมพยานหลกัฐานครบถว้นการปฏิบติังานในขั้นตอนต่างๆ เสร็จส้ิน
อย่างรวดเร็ว การประสานงาน มีการน าเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาใช้ในงานสอบสวน มีความรู้
ความสามารถในด้านกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงาน , ธนกร ศิริเรือง (2560, หน้า 5) ได้ให้
ความหมายประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  หมายถึง ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัตามก าหนดเวลา รวมทั้งมีการน าเทคนิคต่างๆ 
มาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือลดขั้นตอน และเกิดความสะดวกมากยิง่ข้ึน, อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560, หนา้ 
7) ไดใ้ห้ความหมายประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานให้
เกิดผลดี การปฏิบติังานอย่างมีขั้นตอนตามระยะเวลาท่ีก าหนดและมีผูรั้บผิดชอบด าเนินงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย, ธชพรรณ บุรี (2561, หน้า 6) ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมการให้บริการ รวมถึงความพึงพอใจท่ีเกิดแก่ผูรั้บบริการ โดยใช้
ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุม้ค่าและปริมาณการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด, ประพนธ์ จารุทรรศน์
พิมล (2562, หน้า 6) ไดใ้ห้ความหมายประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานของ
พนักงานบริษทัโรม อินทิเกรเต็ด ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในดา้นต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยทรัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดั อนัไดแ้ก่ปริมาณงาน เวลา และค่าใชจ่้าย อยา่งคุม้ค่า
และเกิดประโยชน์มากท่ีสุดตลอดจนคุณภาพงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการวดัจาก
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัตงิำน 
 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอกซ์เบอร์ก  
 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอกซ์เบอร์ก (Herzberg, 1959) เนน้อธิบายและให้ความส าคญักบั
ปัจจัย 2 ประการได้แก่ ด้านตัวกระตุ้น (Motivation) ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับนับถือ 
(Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผูม้าขอ
ค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับน้ีจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี 
การใหก้ าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อใหเ้ห็นถึงการยอมรับความสามารถเม่ือไดท้  างานอยา่งใด
อย่างหน่ึงบรรลุผลส าเร็จซ่ึงจะเกิดหลังจากการได้รับความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้า 
(Advancement) หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนขั้นต าแหน่งใหสู้งข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสได้
ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรมและสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาไปปฏิบติังาน



เพ่ือให้เกิดความกา้วหน้าแก่ตนเอง และการบ ารุงรักษา (Hygiene) ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงานประกอบไปดว้ยผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะ
เป็นกริยาหรือวาจาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัอย่างดีเงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าจ้างท่ีได้รับจากการท างานและการเล่ือนขั้นเงินเดือนใน
หน่วยงานนั้นเป็นท่ีพึงพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 
งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 สุกญัญา ปรีเปรม (2554) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 
ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก 
จ านวน 5 ดา้น และมีปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 1 ดา้น 2. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรรายดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 3 ดา้น และท่ีอยู่
ในระดบัปานกลาง มีจ านวน 1 ดา้น 3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผล่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก มีปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกดา้น ส่วนปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งหน้าท่ี และดา้นความส าเร็จในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 2 ดา้น ส่วนอีก 2 ดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิต
ในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับ
ปฏิบติัการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และอายุงานนอ้ยกว่า 5 ปี 2) ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ งเคร่ืองจักร
สายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้นไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้นไดแ้ก่ ความรู้และ
ความเขา้ใจในงานท่ีท า ความมัน่คงกา้วหนา้ในงาน ขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความสัมพนัธ์
กบับุคคลท่ีท างาน 3) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัการปฏิบติั



มาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการท างาน รองลงมา
คุณภาพงาน และปริมาณการผลิต 4) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในกการปฏิบติังานจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ต าแหน่งงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุานไม่แตกต่างกนั 5) ผลการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัในการท างานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดค่้าประสิทธิภาพของการท านาย R2 
เท่ากบั .054 ปัจจยัในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 5.4 ท่ีระดบันยัส าคญั <0.001 อยา่งไรก็ตาม ความสามารถ
ในการท านายมีค่าน้อย โดยพบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลคือความมัน่คงกา้วหน้าในงาน มีนยัส าคญัท่ี 0.048 
ดงันั้นเจา้ของสถานประกอบควรให้ความส าคญัในการปรับปรุงปัจจยัในการท างานเพ่ือท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน ธนกร ศิริเรือง (2560) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด คือดา้นการรักษาวินยั (x ̅ =4.39, S.D. = 0.42) รองลงมาคือดา้นความรับผิดชอบ (x ̅  = 4.08, S.D. 
= 0.41) และด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือด้านการวางแผน (x ̅ = 3.79, S.D. = 0.45) ซ่ึง
เป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการท่ี
ปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
ต าแหน่งงานและอตัราเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ยกเวน้อายุ 
และประสบการณ์ต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้3) ปัจจุบนัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทางบวก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณมีค่า 0.646 โดยมีปัจจยั
ทั้งหมด 3 ปัจจยั คือ ด้านวสัดุอุปกรณ์ ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และด้านค่าตอบแทน 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผนัของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ได้ร้อยละ 41.80 (R2 = 
0.418) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปิยวรรณ บรรพชาติ (2563) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการในส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า 1) ขา้ราชการในส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร มีความเห็นด้วยมากท่ีสุดดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพ



การปฏิบติังานมากท่ีสุด 3) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยดา้นค่าจา้ง
และผลตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากท่ีสุด และ 4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
องคก์ารเพ่ือประสิทธิภาพตามแนวคิดกระบวนทศัน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน โดยการท างานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมาก
ท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณโดยมีแหล่งขอ้มูลเป็นปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดม้า
จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างของขา้ราชการในส านกังานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง 
จ านวน 300 ตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability sampling)  
วิธีแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) ซ่ึงได้ท าการสร้างเคร่ืองมือวิจยัโดย 1) ศึกษาคน้ควา้แนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง 2) นิยามค าศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามเพ่ือท าให้ความหมายของตัวแปรสามารถวดัผลได้อย่างชัดเจน 3) สร้างแบบสอบถามซ่ึง
โครงสร้างแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัค ้าจุน และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง ดา้นคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 4) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเป็นการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาและน าข้อเสนอแนะ ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น
(Reliability) โดยใช้วิธีการ (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .937  5) วิเคราะห์ขอ้มูลผลการวิจยัโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ Independent Sample: t – test, One-
way ANOVA, Post Hoc Test Multiple Comparison LSD และ Pearson’s r Coefficient Correlations 
สรุปผลกำรวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการส านกังานศาล
ยติุธรรม ในส่วนกลาง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด พบวา่ขา้ราชการเพศชายมากกวา่เพศหญิง อาย ุ
36 – 45 ปี สถานภาพหยา่ร้าง ระะดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย มากกวา่ 45,000 บาท ข้ึน
ไป ต าแหน่งงานระดบัช านาญการพิเศษ มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากกวา่กลุ่มอ่ืน 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูงมาก 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค ้ าจุนกับระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ



เพียร์สัน โดยภาพรวม พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.20 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกท่ีระดบัต ่า
ท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั แอลฟ่าเท่ากบั .01 
อภิปรำยผล 
 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ แตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2559) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตใน
จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในกการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล พบวา่ เพศ สถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านักงานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ต าแหน่งงาน อายงุาน แตกต่าง
กนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนัโดยขา้ราชการส านกังานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง 
สอดคลอ้งธนกร ศิริเรือง (2560) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ข้าราชการท่ีปฏิบติังานใน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีมีอายมีุความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2559) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในกการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ไม่แตกต่างกนั ปิยวรรณ บรรพชาติ (2563) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผล
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการในส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นค่าจา้งและผลตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
  ปัจจยัค ้าจุนดา้นเกียรติยศในสังคม ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยภาพรวมมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยู่ใน
ระดบัสูงมาก สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอกซ์เบอร์ก (Herzberg, 1959) 
เนน้อธิบายและให้ความส าคญักบัปัจจยั 2 ประการไดแ้ก่ ดา้นตวักระตุน้ (Motivation) ประกอบดว้ย 
การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผูม้าขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับน้ีจะอยูใ่นรูป
ของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการ
ยอมรับความสามารถเม่ือไดท้  างานอย่างใดอย่างหน่ึงบรรลุผลส าเร็จซ่ึงจะเกิดหลงัจากการไดรั้บ
ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนขั้นต าแหน่งให้



สูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรมและ
สามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาไปปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเอง และการบ ารุงรักษา 
(Hygiene) ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานประกอบไปดว้ยผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอย่างดีเงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าจา้งท่ีไดรั้บ
จากการท างานและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพึงพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ส านกังานศาลยติุธรรม ในส่วนกลาง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 
โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าท่ีสุด สอดคลอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุกญัญา ปรี
เปรม (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก ผลการวิจยัพบว่าผล
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบา้นนา จงัหวดั
นครนายก มีปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทุกดา้น ส่วนปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี และดา้น
ความส าเร็จในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จ านวน 2 ดา้น ส่วนอีก 2 ดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ก้อง สังขะมัลลิก (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการศูนยบ์ริหารข่าวสาร กรมพลาธิการทหารเรือ ผลการวิจยัพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
ในหน่วนงานศูนยบ์ริหารข่าวสาร กรมพลาธิการทหารเรือ มีปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น
ความมัน่คงในการท างาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน และดา้นความส าเร็จในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบั
ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ประพนธ์ จารุทรรศนพ์ิมล (2562) ไดท้  าการศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในส่วนงานวิศวกรรมการผลิตภณัฑ์
วงจรรวมขนาดใหญ่ บริษทั โรม อินทิเกรเตด็ ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัในดา้นความมัน่คงในการท างาน 
รองลงมาคือ ความส าเร็จของงาน โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั และนอ้ย
ท่ีสุด คือ เงินเดือนและสวสัดิการ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบันอ้ยท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั  



ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

นอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนคือกลุ่มท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปีและกลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 25,000 บาท ทางหน่วยงานจึง
ให้ความส าคญัด้านการพฒันา ฝึกอบรม และการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการกลุ่มน้ีใหม้ากข้ึน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค ้ าจุนด้านเกียรติในสังคมกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศาลยุติธรรม ในส่วนกลาง จากผลการวิจยัพบว่ามีค่า r ท่ีต  ่ากว่า
ด้านอ่ืนๆ ดงันั้น ขา้ราชการส านักงานศาลยุติธรรม จึงควรปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือประชาชนด้วยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบ ในหนา้ท่ีราชการ เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมนบัถือจากสงัคม 
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