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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี (2) 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล(3) เพื่อศึกษา

ปจจัยในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญช ีกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยในครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 จำนวน 117 คนโดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ไดแก คาความถี่ (frequency) 

คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบสมมุติฐานดายสถิติ

การทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไป

เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา (1)ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีโดยภาพรวม และราย

ดานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการบรรลุเปาหมาย และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (2)ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญช ีจำแนก ตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปไดวา ผปูฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชีในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และหนวยงานในสังกัด ตางกนั มีประสิทธิการ

ปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลที่มีระดับการศึกษาตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกตางกัน และรายดาน ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายแตกตางกัน แตดานความพึงพอใจของผูรับบริการไม

แตกตางกัน  และปจจัยสวนบุคคลที่มีประสบการณในการทำงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับตำแหนงตางกัน มีประ

สิทธิการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกัน (3) ปจจัยในการทำงาน ไดแก  ดานความกาวหนาและมั่นคง
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ในงาน และดานขวัญและกำลังใจในการทำงาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ของหนวยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ในดานการบรรลุเปาหมายและดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สวนปจจัยในการทำงานไดแก ดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ดานความรคูวามเขาใจในระบบงาน  และดาน

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในดานการบรรลุ

เปาหมาย  

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของผูปฏบิัติงานดานการเงินและบญัชี ศาลในสงักัดสำนกัศาลยุติธรรมประจำภาค1 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) to study the performance of the finance and accounting 

practitioners (2) to study the performance of the finance and accounting practitioners. Classified by 

personal factors (3) to study working factors affecting the performance of financial and accounting 

practitioners. The sample used in this research was finance and accounting practitioners. 117 judges 

under the Office of the Courts of Justice Region 1 were using questionnaires as a tool for data collection. 

The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, hypothesis test, 

t-test, one-way variance statistic ( One-Way ANOVA), if differences are found, they will be compared 

individually by means of LSD and Multiple Regression Analysis. 

The results of the research were as follows: (1) Overall efficiency of financial and accounting practitioners 

And each aspect was at the highest level, including the achievement of goals And the satisfaction of 

service recipients. (2) Efficiency of finance and accounting practitioners classified by personal factors Can 

be concluded that Financial and accounting  court practitioners under the Administrative Office of the 

Court of Justice Region 1 with different gender, age, status and affiliate had overall performance No 

different. Personal factors with different educational levels Affect the overall performance in different 

ways and each aspect, including the achievement of different goals. But the satisfaction of the service 

recipients was no different. And personal factors with work experience Average monthly income And 

different positions They have different overall performance and each aspect. (3) Work factors include 

job progress and stability. And the morale and morale of work It does not affect the efficiency of  finance 

and accounting  court practitioners under the administrative office of the court of justice region 1 in the 

achievement of goals and the satisfaction of the service recipients. Work factors include The relationship 

of personnel in the organization Knowledge and understanding in the work system And the operating 
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environment Affect the performance of the financial and accounting practitioners in the area of achieving 

goals. 

Keywords: Efficiency of Finance and Accounting Court Practitioners under the Administrative Office of 

the Court of Justice Region 1 

บทนำ 

ศาลยุติธรรม (The Court of Justice) เปนศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจของศาลอื่น ศาลยุติธรรม มี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาซึ่งเปน

ศาลยุติธรรมสงูสุด โดยมีสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนหนวยงานที่ดูแลงานดานธุรการ

ของศาลยุติธรรม มีการแบงสวนราชการภายในออกเปนการบริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

ไดแก สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 – 9   

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 มีหนาที ่และความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาแนะนำ และชี้แจง      

แกหนวยงานในเขตอำนาจอธิบดีผูพิพากษาภาค เกี่ยวกับการดำเนินการดานการบริหาร ซึ่งมีศาลในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น   

32 ศาล และแตละศาลมีสำนักอำนวยการประจำศาลหรือสำนักงานประจำศาล ทำหนาที่สนับสนุน  และอำนวยความ

สะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานดานธุรการคดีและธุรการทั่วไป มีการแบงสวนงานภายใน

ของศาลตามหนาที่และภารกิจ ที่แตกตางกัน  สวนคลังหรือกลุมงานคลังในสังกัดสำนักอำนวยการหรือสำนักงานประจำ

ศาล มีหนาที่และความรับผิดชอบ การรับจายเงิน เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน จัดตั้งคำของบประมาณประจำป 

บริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินในคดี จัดเก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณประจำป 

จัดทำรายงานการเงิน  การคลังงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ใหเปนตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด 

สวนคลังหรือกลุมงานคลังในสังกัดสำนักอำนวยการหรือสำนักงานประจำศาล ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของ

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 มีบุคลากร  ในสังกัดเปนจำนวนมาก ทำใหมีความแตกตางทั้งดานความรู ความสามารถ 

ทักษะ และทัศนคติ จึงอาจทำใหการบริหารงานบางหนวยงาน การควบคุม การสั่งการอาจไมบรรลุเปาหมาย หรือเกิด

ความคลาดเคลื่อนได ประกอบกับปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติของ

องคกร ซึ ่งอาจสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน และจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนัก

ตรวจสอบภายในสำนักงาน ศาลยุติธรรม ซึ่งไดตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของหนวยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เกี ่ยวกับการควบคุมภายใน การเบิกจาย การพัสดุ มีบางหนวยงานดำเนินการ        

ไมเปนไปตามระเบียบที่กำหนด การบันทึกบัญชียังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และตามที่สำนักการคลังไดตรวจสอบ

รายงานการเง ินและรายละเอียดประกอบงบการเง ินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวารายงานงบการเงิน             

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานศาลบางหนวยงานยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและสงลาชา ทำใหการตรวจสอบเพ่ือ
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จัดสงรายงานการเงินในภาพรวมของสำนักงานศาลยุติธรรมใหกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางเกิด

ความลาชาและผูบริหารไมสามารถนำขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูมาใชในการบริหารได จากปญหาดังกลาว ทำใหทราบวา

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน หากไมเรงแกไขอยางถูกตอง จะทำใหการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องคกรตองการ ซึ่งอาจ

กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา อันจะสงผลกระทบตอความมั่นคง ความเชื่อมั่น และความสำเรจ็ขององคกรได 

ดังนั้น ผูวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของปญหาที่เกิดขึ้นตองานการเงินและบัญชี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา      

ถึงปจจัยสวนบุคคล และปจจัยในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี

หรือไม โดยคาดหวังวาขอคนพบที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ จะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาการ

ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหถูกตอง ตามกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่องคกรกำหนด ลดขอทักทวงจากการ

ตรวจสอบทางการเงินของสำนักตรวจสอบภายในหรือสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สามารถนำไปปรับใชในการ

บริหารงานภายในเพื่อสงเสรมิปจจัยดานที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ทำใหบุคลากรมี

ประสิทธิภาพการทำงานสูงข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงิน และบัญชี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้ผวูิจัยมงุที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชีโดยพิจารณาถึงความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเมื่อจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยในการทำงานที่มี

ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตดานตัวแปร   

1. ตัวแปรอิสระ  

- ปจจัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ไดแก เพศ อายุ ระดับสถานภาพ  การศึกษา รายได

ตอเดือน หนวยงานที่สังกัด และระดับตำแหนง  

ปจจัยในการทำงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ไดแก ความกาวหนาและมั่นคงในงาน  ขวัญและกำลงัใจใน

การปฏิบัติงาน ความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ความรูความเขาใจในระบบงาน และสภาพแวดลอม                 

ในการปฏิบัติงาน 

- ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น 

2.  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงิน และบัญชี ไดแก การบรรลุ

เปาหมายความสำเร็จ และความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ขอบเขตดานประชากร ประชากร คือ ขาราชการศาลยุติธรรมหรือพนักงานราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชีของหนวยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 จำนวน 125 คน 

ขอบเขตดานพื้นที่ หนวยงานศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ไดแก ศาลจังหวัดศาลแขวงและศาลเยาวชน

และครอบครัว ในการกำกับดูแลของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 จำนวน 32 ศาล 

ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยอยูระหวางเดือน มีนาคม  – เดือน เมษายน 2564    รวมระยะเวลา 2 เดือน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. ทำใหทราบถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ดานการเงินและบัญช ี

2. ทำใหทราบถึงปจจัยในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏบิัติงานดานการเงินและบญัช ี

3. ผลจากการศึกษา ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเสรมิสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบญัชี 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2544) (อางถึงใน กัลยา  วงษลมัย, 2556 ,หนา 7) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพวา 

เปนการวัดผลการทำงานขององคกรนั้นวาทำงานไดปริมาณมากนอยแคไหน คุณภาพของงานดีมากนอยแคไหน ใชเงิน ใช

เวลา ใชแรงงานไปมากนอยแคไหน เปนผลดีตอผูรับบริการมากนอยแคไหนโดยรวมแลวความมีประสิทธิภาพจึงหมายถึง 

การทำงานใหไดปริมาณและคุณภาพมาก องคกรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขรวมกัน  เปนผลดตีอ

สวนรวมและผูรับบริการแตใชเวลา แรงงาน และงบประมาณนอย 

พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561,หนา4) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคล หรือ กลุมบุคคลตอองคประกอบของคุณลักษณะขององคกร ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบดวย  

1. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ หมายถึง คุณลักษณะของงานหรือหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน  

2. โอกาสกาวหนาในหนาที่การทำงาน หมายถึง สิ่งที่บุคลากรรูสึกวาเขามีความกาวหนาในงานที่ปฏิบัติ ไดรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม และมีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความสามารถของตน  

3. สภาพแวดลอมในการทำงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคลากรตองาน ที่ปฏิบัติและตอสถานที่ที่ปฏิบัติงาน  

4. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคลากรมีความรูสึกวางานที่ปฏิบัติไดรับการยอมรับจากเพื่อน

รวมงานและผบูังคับบัญชา  

5. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง บุคลากรมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนรวมงาน ทำงานรวมกันดวยความ

สามัคคี ทำใหบรรยากาศในการทำงานเปนไปอยางฉันทมิตร 
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ดังนั้นผูวิจัยสรุปวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของบุคคลนั้น วามี

ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เปนไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไวหรือไม ทั้งในเรื่องของ

ปริมาณงาน คุณภาพ เวลา และคุมคาในการจัดสรรทรัพยากรที่ใชไป รวมถึงการใหบริการและการสรางความสัมพันธที่

ระหวางเพื่อนรวมงาน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคค 

ธัญญา  ผลอนันต (2546,หนา 77-78) (อางถึงใน พิไลวรรณ  คนตรง, 2555,หนา 12-13 ) กลาวไววา ปจจัยที่มี

ผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถแบงไดเปน  3 ประเภท คือ 

1. ดานบุคคล หมายถึง ลักษณะสวนตัวที่เกี ่ยวของกับงานหรือการปฏิบัติหนาที ่ เชน เพศ ศาสนา พื้นเพ        

เชาวปญญา ประสบการณ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความสนใจงาน และมุมมองตอฝายบริการ 

2. ดานงาน ไดแก ลักษณะของเนื้องาน เชน งานนั้นนาสนใจ หรือไมมีความทาทายแปลกใหมมากนอยเพียงใด 

เปดโอกาสในการศกึษา ฝกอบรม และพัฒนามากนอยเพียงใด ฐานะทางวิชาชพีและขนาดขององคการ ตลอดจนความยาก

งายของงานที่มีผลตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงาน 

3. ดานการจัดการ คือ ความมั่นคงในงานเปนอยางไร ทำงานแลวมีโอกาสกาวหนาหรือไม ไดรับอำนาจในการ

ตัดสินใจมากนอยเพียงใด คาตอบแทนตลอดจนสวัสดิการพอเพียงหรือไม และยังอาจรวมถึงเพื่อนรวมงานดวย 

ดังนั้นผูวิจัยสรุปวา ปจจัยสวนบุคคลที ่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองคกร คือ ลักษณะสวนตัวที่

เกี่ยวของกับงานหรือการปฏิบัติหนาที่ เชน เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา ประสบการณ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถในการเรียนรู ความซื่อสัตย ความกระตือรือรนในการทำงาน ปรับปรุงขอบกพรอง        ของตนเองอยูเสมอ 

การมีมนุษยสัมพันธดี มีจิตสำนึกในการใหบริการและองคกรใด     จะบรรลุผลตามเปาหมายไวอยางมีประสิทธิภาพ คน

หรือบุคลากรในองคกร ถือเปนปจจัยที่หลักสำคัญที ่สุด และเปนทรัพยากรที่ม ีคุณคา ตามหลักการบริหารบุคคล              

มีความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และพรอมที่จะอุทิศตนเพ่ือ ความสำเรจ็ของงาน และขององคกรอยางตอเนื่องสมบูรณ จึง

เปนสิ่งที่ผูบริหารตองใหความสำคัญเพราะจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพของงาน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยในการทำงาน 

Kraimer (Seibert, Crant & Kraimer, 1999, pp. 416-427) อธ ิบายวา ความสำเร ็จในอาชีพเปนผลล ัพธ

ทางบวก ดานจิตใจ หรือผลลัพธที่เกี่ยวของกับการทำงานหรือการบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนผลมาจากการทำงาน หมายถึง

ความกาวหนาในการทำงานและผลลัพธตางๆ ที่บุคคลไดรับจากการทำงานซึ่งสงผลใหเกิดความรสูึกทางบวกทางดานจิตใจ 

มัวร และเบริ์น (Moore & Burns, 1962, p. 72 อางถึงใน รุงทิวา วิบูลพันธ, 2562, หนา14-15) ไดกลาวถึง

กำลังขวัญในการทำงานไววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกำลังขวัญประกอบดวย (1)ปริมาณงาน (2)สภาพในการทำงาน 

(3)คาจางคาตอบแทน (4) สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (5) สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา (6)ความเชื่อมั่นตอระบบการ

บริหาร (7)ความสามารถของผูบังคับบัญชา (8)ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (9)การติดตอสื่อสาร (10)สถานภาพและ

การยอมรบั (11)ความมั่นคงในงาน (12)และสัมพันธภาพในการทำงาน (13) การไดรับการยอมรับ (14)โอกาสกาวหนา 
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ศิวพร โปรยานนท(2554) ไดใหความหมายของ สภาพแวดลอมในการทำงาน วาหมายถึง สิ่งตางๆ ภายในองคกร

ที่อยูรอบตัวพนักงานที่สามารถสงผลตอพฤติกรรมและความรูสึกของบุคคลนั้น ๆ โดยที่สภาพแวดลอมอาจเอื้อตอการ

ทำงาน หรืออาจเปนอุปสรรคตอการทำงาน ได ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง สภาพแวดลอมตาง ๆ ในสถานที่ทำงานที่

เอ้ือตอการทำงานและสามารถทำงานอยางมีความสุข สถานที่มีแสงสวางที่เพียงพอ มีการจัดการอยางเปนระเบียบ สะอาด 

ปราศจากกลิ่นรบกวน ไมมีเสียงที่กอใหเกิดความรำคาญ อากาศถายเทสะดวก มีระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม อุปกรณตาง ๆ 

ที่เก่ียวของ กับการทำงานมีความเหมาะสม มีคณุภาพ และเพียงพอตอความตองการ  

2. สภาพแวดลอมทางสังคม (Social environment( หมายถึง สิ่งแวดลอมในเชิงสัมพันธภาพหรือการสนบัสนุน

จากภายในองคกรที่มีผลกระทบตอการทำงาน เอื้อตอการทำงาน เชนความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานภายในองคกรใน

หนวยงานยอย ระหวางแผนกและมีความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานและหัวหนางาน พนักงานมีการแสดงออกที่ดีตอ

บุคคลอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา  ใจ มีการติดตอสื่อสารที่ดีตอกันมีการใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน พนักงานรูสึกถึง ความ

ปลอดภัย ไดรับการยอมรับ มีความสุขที่ไดทำงาน นอกจากนี้ การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ทั้งในดาน          การ

ทำงาน กิจกรรมทางสังคม การสงเสริมบรรยากาศในการทำงานรวมกัน ถายทอดขอมูล  ขาวสารที่เปนประโยชนตองาน 

ใหการชวยเหลือเมื่อพนักงานมีปญหา ในการทำงาน ทำใหพนักงาน ทำงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงาน  

3. สภาพแวดลอมทางดานจิตใจ (Psychological environment) หมายถึง สภาพแวดลอมในการทำงานที่มี

อิทธิพลตอความคิด เชน ความมีอิสระในการทำงาน และการตัดสินใจในสิ่งที่เกี ่ยวของกับการทำงาน การไดรับขอมูล

ปอนกลับเกี่ยวกับงาน ทำใหพนักงานสามารถนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงในงานใหดีขึ้น พนักงาน มีความพึงพอใจใน

งาน  พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกันและเชื่อใจกัน การมีบรรยากาศประชาธิปไตย  ใชหลักเหตุผลในการดำเนินการ

สงเสรมิบรรยากาศ ใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผูวิจัยจึงสรุปวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน มีผลตอพฤติกรรมและความรูสึก

ของผูปฏิบัติงนาน ไดแก ความกาวหนาและมั ่นคงในงาน ขวัญและกำลังใจในการงาน ความสัมพันธของบุคลากรใน

หนวยงาน ความรูความเขาใจในระบบงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีของแกตติเกอรและลารวูด (Gattiker & Larwood, 1986) แกตติเกอรและลารวูด ไดเสนอองคประกอบ

ของความสำเร็จในอาชีพวาสามารถ พิจารณาไดจากองคประกอบ 4 ดาน  

1. ดานบทบาทการทำงาน (Job Success) เปนการรับรูภายในจากการรวบรวมพฤติกรรมที่ปฏิบัติงานสำเร็จ

หรือบรรลุวัตถุประสงคในการทำงาน ซึ่งมาจากแนวคิดการรับรูในอาชีพ ของตนเอง (Occupational Self-concept) 

โดยพบวามีการรับรูความสำเร็จในอาชีพจากบทบาทการทำงานของตนเอง เชน รับรูถึงความสำคัญของงาน มีความ

ชํานาญในงาน ไดรับความไววางใจจาก ผูบริหารระดับสูง ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน มีอำนาจในการตัดสินใจใน

งานที่ทำมีความสามารถในการบริหารงาน ทำงานดวยใจรักและรับผิดชอบในหนาที่  
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2. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Success) เปนการรับรู ภายในจิตใจของตนเองวาตนเปน

ที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ไดรับความชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน อยางจริงใจ ผูบริหารระดับสูงใหความไววางใจในการ

ปฏิบัติงาน มอบหมายหนาที่สำคัญใหรับผิดชอบ ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพเต็มใจชวยเหลืออยางจริงใจ และสามารถ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

3. ดานการเงิน (Financial Success) เปนการรับรูจากภายนอกที่ไดรับผลประโยชนหรือคาตอบแทนที่

เหมาะสมกับผลงาน เมื่อเทียบกับความรูความสามารถและ ประสิทธิภาพในการทำงานกับเพื่อนรวมงานหรือผูบริหาร

ระดับเดียวกัน โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่ พึงพอใจเปนไปตามที่คาดหวังไว  

4. ดานความกาวหนาในการเล ื ่อนตำแหนง (Hierarchical Success) เปนการรับร ู  ภายนอกเกี ่ยวกับ

ความกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งเกิดจากสะสมอายุงานและการทำงานในตำแหนง นั้น ๆ ตามที่องคการเปนผูกำหนด 

โดยใชความรูความสามารถและทักษะที่มีจนประสบความสำเร็จใน หนาที่การงานและเปนที่ยอมรับ จึงจะไดรับการ

สนับสนุนสงเสรมิใหเลื่อนตำแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น   

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื ่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนัก            

ศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และทำการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวย

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการสรปุผลการวิจัย  

การออกแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) ศึกษาตามสภาพที่เปนธรรมชาตโิดยไมมีการจัด

กระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว ใชเครื่องมือการวิจัย

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากร กลุมตัวอยางและวิธกีารสุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการศาลยุติธรรม และลูกจาง ที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของศาล

ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 จำนวน 32 แหง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 125 คน ขนาดของกลุมตัวอยางจึงใช

วิธีการคำนวณจากสูตรของ Yamane มีความเชื่อมั่น 95% กำหนดความคลาดเคลื่อน 5% โดยคำนวณไดขนาดของกลมุ

ตัวอยางจำนวน 95 คน และเพื่อปองกันการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางขึ้นอีก 

10 คน รวมเปนกลมุตัวอยางทั้งหมด 105 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการจายครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลนำมาวิเคราะหสถิติ เพื่อการตอบขอสมมติฐานของการวิจัยในเรื่องที่กำลังศึกษานี้ ซึ่งการวิจัยนี้เปนวิธวีิจัย
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เชิงสำรวจที่ใชแบบสอบถามแบบปลายปด ผูวิจัยมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ โดยแบบสอบถาม

ถูกแบงออกเปน 4 สวน   

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ประสบการในการทำงาน รายไดตอเดือน หนวยงานที่สังกัด ตำแหนงและระดับ มีลักษณะทั้งเปนคำถามที่มี

คำตอบใหเลือก รวมจำนวน 8 ขอ 
สวนที่ 2 ปจจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยในการทำงานที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ไดแก ดานความกาวหนาและมั่นคง

ในงาน ดานขวัญและกำลังใจในการทำงาน ดานความสัมพันธของบุคลากร ดานความรูความเขาใจในระบบงาน           

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน รวมจำนวน 20 ขอ  โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา        

(Rating Scale) มีระดับความคดิเห็น 5 ระดับ โดยกำหนดระดับความคิดเห็น ดังนี้ เห็นดวยมากที่สุด = 5, เห็นดวยมาก= 4, 

เห็นดวยปานกลาง = 3, เห็นดวยนอย = 2, เห็นดวยนอยที่สุด =1 

สวนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ไดแกการบรรลุเปาหมายและความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ รวมจำนวน 16 ขอ  โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีระดับ

ความคิดเห็น 5 ระดับ โดยกำหนดระดับความคดิเห็น ดังนี้ เห็นดวยมากที่สุด = 5,เห็นดวยมาก = 4, เห็นดวยปานกลาง= 3, 

เห็นดวยนอย = 2, เห็นดวยนอยที่สุด =1 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเขียนขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

1.1. ใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) บรรยายตัวแปรเชิงกลุม คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดอืน หนวยงานที่สงักัด และระดบัตำแหนง 

1.2. ใชคาเฉลี ่ย (Mean) และคาความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) บรรยายลักษณะตัวแปรเชิง

ปริมาณของปจจัยในการทำงาน ไดแก กฎ ระเบียบ นโยบายขององคกร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะ

งาน บุคลากร ปริมาณงาน คาตอบแทนสวัสดิการ โอกาสความกาวหนาในงาน สิ ่งอำนวยความสะดวก 

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้

2.1. เพื่อศึกษาศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักศาล

ยุติธรรมประจำภาค 1 จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยดานเพศจะใชสถิติ t-test  

2.2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีฃ ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำ

ภาค 1 จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานการศึกษา ดานประสบการณ ดานราย      

ดานหนวยงานที่สังกัดและตำแหนง จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 

ANOVA) และหากการวิเคราะหพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 
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2.3. เพื่อศึกษาปจจัยในการทำงาน ประกอบดวยดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน ดานขวัญและกำลังใจในการ

ทำงาน ดานความส ัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ดานความรู ความเข าใจในระบบงาน และดาน

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี

ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 โดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)        

ในการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนักศาล

ยุติธรรมประจำภาค 1 สามารถสรปุผลการวิจัยไดดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัดสำนักศาล

ยุติธรรมประจำภาค1 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 95.70  อายุระหวาง 36-40 ป คิดเปน

รอยละ 29.10 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56.40 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.70 มี

ประสบการในการทำงานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 25.66  มีรายไดตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30.80 

ปฏิบัติงานในสังกัดศาลแขวง คิดเปนรอยละ 42.70 และดำรงตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ คิดเปน

รอยละ 29.90   

2. ผลการศกึษาระดับปจจัยในการทำงาน พบวา ผปูฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในสงักัดสำนกั

ศาลยุติธรรมประจำภาค 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการทำงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก     

ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน ดานขวัญและกำลังใจในการงาน ดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ดาน

ความรูความเขาใจในระบบงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

3. ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน พบวา พบวา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาระดับประสิทธิภาพเปนรายดาน พบวา ดานความพึงพอใจของผูรับบรกิาร มีระดับคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการบรรลุเปาหมาย  

4. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปจจัย

สวนบุคคล สรุปไดวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 

และหนวยงานในสังกัด ตางกัน มีประสิทธิการปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลที่มีระดับการศึกษา

ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกัน และรายดาน ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายแตกตาง

กัน แตดานความพึงพอใจของผูรับบริการไมแตกตางกัน  และปจจัยสวนบุคคลที่มีประสบการณในการทำงาน รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน และระดับตำแหนงตางกัน มีประสิทธิการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกัน 

5. ผลการศึกษาปจจัยในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชี สามารถสรุปไดวา ปจจัยในการทำงาน ไดแก ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน และดานขวัญและกำลังใจในการ

ทำงาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม

ประจำภาค 1 ในดานการบรรลุเปาหมายและดานความพึงพอใจของผูรับบริการ สวนปจจัยในการทำงาน ไดแก            
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ดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ดานความรูความเขาใจในระบบงาน  และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สงผล

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในดานการบรรลุเปาหมาย 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนักศาล

ยุติธรรมประจำภาค 1 สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาล

ยุติธรรมประจำภาค 1 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีโดยภาพรวม และราย

ดานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการบรรลุเปาหมาย และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ สามารถอธิบายผลไดดังนี้  

1.1 ดานการบรรลุเปาหมาย พบวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม

ประจำภาค 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบรรลุเปาหมายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด โดย 3 อันดับแรก ไดแก การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยูเสมอ และการ

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของหนวยงานในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยเห็นวาการปฏิบัติงานทางการดาน

การเงินและบัญชี มีขั้นตอนที่ตองใชการวิเคราะหและประเมินการปฏิบัติงานดวยความถูกตองมีความละเอียดรอบคอบ 

ดังนั้น  ผูปฏิบัติงานจะตองมีความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักความ

ถูกตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของหนวยงาน เนื่องจากปริมาณงานการเงินและบัญชีของศาลมี

ปริมาณมาก และมีการกำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายของหนวยงานอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ       

5 ดาว ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 

ดานคุณภาพของงาน เชนการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงตามมาตรฐานที่องคกรกำหนดไว และดานการทำงานใหบรรลุ

เปาหมาย เชนการตั้งเปาหมายการทำงานในแตละวัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ไดศึกษา

เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ผลการศึกษาพบวา ขาราชการ

ผูปฏิบัติงาน มีความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานปริมาณของาน อยูในระดับมาก  เชน ความสำเร็จของ

ภาระงานที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมาย การแบงเวลา และการจัดสรรเงินที่ไดรับมอบหมายการจัดสรร และสอดคลอง

กับแนวคิดของ Peterson and Plowman(1989)  ไดกลาวถึงความหมายของคำวาการวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ดานธุรกิจในความหมายอยางแคบวา หมายถึงการลดตนทุนในการผลิตและในความหมายอยางกวางรวมถึงคุณภาพของ

การมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็เพื่อสามารถผลิตสินคาหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ตองการในเวลาที่เหมาะสมและ

ตนทุนนอยที่สุดเมื่อคำนึงถึงสถานการณและขอผูกพันดานการเงินที่มีอยู ดังนั้นแนวคิดของคำวาการวัดประสิทธิภาพ 

ทางดานธุรกิจในที่นี ้จึงมีองคประกอบที่ประกอบดวยปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นนจะตองเปนไปตามความ

คาดหวังของหนวยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติไดมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงานหรือเปาหมายที่บริษัทวางไว

และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายที่กำหนดไว    
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1.2 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัดสำนัก 

ศาลยุติธรรมประจำภาค 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจของผูรับบริการโดย

ภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานดวย

ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และเต็มใจบริการ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน สามารถใหคำแนะนำหรือตอบขอซักถามของผูรับบริการไดอยางถูกตองครบถวน และปฏิบัติงานดวยความ

รวดเร็ว ทันตอความตองการของผูรับบริการ ผูวิจัยเห็นวา งานดานการเงินและบัญชีถือเปนงานบริการที่ตองเกี่ยวของกับ

บุคคลหลายฝาย สวนใหญ จะใหบริการแกประชาชนผูที่มาติดตอราชการ ซึ่งอาจไมทราบถึงขั้นตอนกระบวนการการ

ทำงานของศาล ผูปฏิบัติงานจึงตองใหคำแนะนำชี้แจงแกผูรับบริการอยางสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส  และพรอมที่จะตอบขอ

ซักถาม ทั้งนี้การใหบริการเปนสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่กำหนดไวใหทุกตำแหนงงาน และไดรับการอบรมเกี่ยกับ

การใหบริการในการปฏิบัติงานโดยใหความสำคัญกับผูอื่น เห็นคุณคาของการทำงานเปนทีม และสรางบรรยากาศที่ดีใน

การทำงานสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค เชน เจาหนาที่บริการ

ดวยความย้ิมแยมแจมใส มีความกระตือรือรน  ใหบริการดวยการเอาใจใส ระบบงานที่ใหบริการมีความโปรงใส  และดาน

การใหบริการอยางกาวหนาตอเนื่อง เชน การรับความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข การใชทรัพยากรของหนวยงานอยาง

คุมคา  มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตลอดเวลา และสอดคลองกับแนวคิด ของมิลเล็ท (Millet ) ไดใหทรรศนะ

เกี่ยวกับประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจแกมวลมนุษย และไดรับผลกำไร

จากการปฏิบัติงานนั้น (human satisfaction and benefit produced) ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการ

บริการใหกับประชาชน 

2. ผลการศกึษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา ประสบการณในการทำงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน หนวยงานที่สังกัด และระดับ

ตำแหนง ที่แตกตางกัน สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

2.1  ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ที่มีเพศตางกัน  

ไมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งดานการบรรลุเปาหมาย และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ             

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระแกว การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

สระแกว พบวา เพศชายมีประสิทธิภาพในการทำงานมากวาเพศหญิง 

2.2 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ที่มีอายุตางกัน    

ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งดานการบรรลุเปาหมาย และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ไม

สอดคลองสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลดา อักษรศิริวิทยา(2559) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝายการเดินรถ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวา พนักงานฝายการเดินรถองคกรขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีอายุ

ตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 
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2.3 สถานภาพ ผลการศึกษาพบวา สถานภาพของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนักศาล

ยุติธรรมประจำภาค 1 ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งดานการบรรลุเปาหมาย และดาน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลดา อักษรศริิวิทยา (2559) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายการเดินรถ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวา พนักงานฝายการเดินรถองคกรขนสงมวลชน

กรุงเทพที่มีสถานภาพตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

2.4 ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัด

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ในดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ สวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานการบรรลุเปาหมาย พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ ์ อุทุม (2559) ไดศึกษาเรื ่อง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา ระดับการศึกษาของการ

ปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการทำงานแตกตางกัน   

โดยภาพรวมขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสิทธิภาพในการทำงา

นานมากกวาสงผลใหประสิทธิภาพในการทำงานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทรสงา 

(2561)ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานเขต สำนักงานเขตสัมพันธวงศ 

กรุงเทพมหานคร พบวาขาราชการ   ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน       

ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.5 ประสบการณในการทำงาน ผลการศึกษาพบวา ประสบการณในกาทำงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชี ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกตางกัน ทั้งดานการ

บรรลุเปาหมาย และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ นางชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได

ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายการเดินรถองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ พบวา พนักงานฝาย

การเดินรถองคกรขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานที่แตกตางกัน  

2.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี ่ยตอเดือนของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี        

ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งดานการบรรลุ

เปาหมาย และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561)       

ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานเขต สำนักงานเขตสัมพันธวงศ 

กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับแนวคิดของ Zaleanick (1958) ที ่ไดกลาววา       

การปฏิบัติงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับผูปฏิบัติวา จะไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งภายนอก อาทิเชน 

ตำแหนงหนาที่ รายได เปนตน มากนอยเพียงใด ซึ่งถาหาผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองมาก การปฏิบัติงานยอมมี

ประสิทธิภาพมากดวยเชนกัน 

2.7 หนวยงานที่สังกัด ผลการศึกษาพบวา หนวยงานที่สังกัดของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสงักัด

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งดานการบรรลุเปาหมาย 
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และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา หนวยงานที่สังกัดของขาราชการการ บริหาร

สวนจังหวัดสระแกวตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการทำงานแตกตางกัน 

2.8 ตำแหนงและระดับ ผลการศึกษาพบวา ตำแหนงและระดับของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี            

ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งดานการบรรลุ

เปาหมาย และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561)ไดศกึษา

เร ื ่อง ปจจัยที ่ส งผลตอประสิทธิภาพการปฏิบ ัต ิงานของขาราชการสำนักงานเขต สำน ักงานเขตสัมพันธวงศ 

กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการที่มีระดับตำแหนงที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน      

ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลการศึกษาปจจัยในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  

มีผลการศึกษาดังนี 

3.1 ปจจัยในการทำงาน ดานความกาวหนาและมั ่นคงในงาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูปฏิบัตงิานดาน

การเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ใหความสำคัญกับปจจัยการทำงาน ดานความกาวหนา

และมั ่นคง  ในเรื ่องของตำแหนงงานที ่ม ีความพรอมในความกาวหนา โอกาสที ่จะไดรับในการเลื ่อนตำแหนงหรือ

ปรับเปลี่ยนสายงาน รวมถึงความมั่นคงในงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ไดศึกษา

เรื่อง ปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขาราชการสำนักงานเขตสำนักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  

พบวา ขาราชการที่มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่

แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกล (2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ : ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรสวนกลาง พบวา 

ปจจัยดานความกาวหนาในการทำงาน ของบุคลากรของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความสัมพันธกับ

ระดับประสิทธิภาพในการทำงาน 

3.2. ปจจัยในการทำงาน ดานขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูปฏิบัตงิานดาน

การเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ใหความสำคัญกับปจจัยการทำงาน ดานขวัญและ

กำลังใจในการทำงาน ในเรื ่องของคาตอบแทนที่ไดจากการปฏิบัติงาน  มีการประมินที่มีความเหมาะสม รวมถึงการ

สนับสนุนใหกาวหนาในตำแหนงเพื่อใหไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน (2557)     

ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมธุรกิจผลผลิตเครื่องสำองในเขตปทุมธานี  

พบวา ปจจัยดานคาจางและสวัสดิการมีสวนสำคัญและเปนแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่มีความเทาเทียม 

คมุคากับคาจางและสวัสดิการที่ไดรับจากนายจาง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

3.3 ปจจัยในการทำงาน ดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผูวิจัยมีความเห็นวา ใหความสำคัญกับ



15 

 

 

ปจจัยในการทำงาน ดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ในเรื่องของความสัมพันธของบุคลากรทั้งผูบังคับบัญชา

และผูใตบังคับบัญชี การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการใหหรือไดรับความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสัมพันธไป

ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  หากมีปจจัยในการทำงาน ดานความสัมพันธของ

บุคลากรที่ดี ยอมสงผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีดวย แตถาปจจัยในการทำงานไมเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติงานก็ทำ

ใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานเขตสำนักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา 

ขาราชการที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานแตกตางกัน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ(2558) ไดศึกษาเรื่องของ

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ่ง  พบวา ตัวแปรอิสระของ

ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงานประกอบดวย การมีสวนรวมในการทำงาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน การสนับสนนุ

จากผบูังคับบัญชา มีตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

3.4 ปจจัยในการทำงาน ดานความรคูวามเขาใจในระบบงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบติังาน

ดานการเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงาน ดานความรูความเขาใจใน

ระบบงาน ในเรื่องของการมีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการหาสาเหตุและการแกไขปญหา ความเหมาะสมของ

งานที่ไดรับหมอบ รวมถึงการไดรบการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน หากมีปจจัยในการทำงาน ดานความรูความเขาใจ

ในระบบงานที่ดี ยอมสงผลประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานดีดวย แตถาปจจัยในการทำงานไมเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติงานก็

ทำใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ 

3.5 ปจจัยในการทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูปฏิบัติงาน    

ดานการเงินและบัญชีของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงาน ดาน

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานในเรื่องของ กฎ ระเบียบ และนโยบายของหนวยงาน  ระบบสารสนเทศที่ดี การจัดสถานที่

ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและทัน ยอมมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน หากมีปจจัยในการทำงานดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

ที่ดี ยอมสงผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีดวย แตถาปจจัยในการทำงานไมเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานก็ทำใหการ

ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผล

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานเขตสำนักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการ

ที่เห็นวาสภาพแวดลอมในการทำงานแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางสำหรับผูบริหารในการพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล 

และปจจัยในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนัก     

ศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ดังนี้ 

1.จากผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนัก

ศาลยุติธรรมประจำภาค 1 แตกตางกัน  ตามประสบการณ รายไดตอเดือน ตำแหนงและระดับ ดังนั ้นผูบริหารควร

พิจารณาถึงศักยภาพของบุคคลตามประสบการณในการทำงานที่ตางกัน ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตาง

กันนั้น ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในการทำงานมาก กอใหเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรูและ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการทำงาน  ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การที่ผูปฏิบัติงานมีรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน 

สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน เพราะรายไดจากการปฏิบัติงานยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของแตละ

บุคคลที่ตางกัน  รวมถึงการพิจารณาตำแหนงและระดับของผูปฏิบัติงานที่ตางกัน ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน เนื่องจากตำแหนงและระดับตางกัน    มีลักษณะของงาน ความยากงายของการปฏิบัติงานรวมไปถึงปริมาณ

งานแตกตางกันไปตามตำแหนงและระดับ  ดังนั้นผูบริหารควรตระหนักถึงลักษณะความแตกตางที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  เพื่อใหสามารถจัดสรรบุคลากรไดอยางเหมาะสม สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

2. จากผลการวิจัยเกี ่ยวกับปจจัยในการทำงานมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ไดแก             

ดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ดานความรูความเขาใจในระบบงาน และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น ผูบริหารของหนวยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ควรใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงาน

โดยเฉพาะในประเด็นยอยรายขอเกี่ยวกับการไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรในหนวยงาน เมื่อประสบปญหาในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งมีระดับคะแนนคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (xˉ  = 4.13) ซึ่งอยูลำดับสุดทายของปจจัยในการทำงาน ดาน

ความสัมพันธของบุคลากร ควรพิจารณาถึง การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในองคกร ถือเปนเครื่องมือสำคัญ  ที่จะทำให

บุคลากรในองคกรนั้นทำงานรวมกันไดอยางไมมีปญหา สงผลใหการทำงาน มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหองคกรมีศักยภาพ 

และทำใหองคกรประสบความสำเร็จ ดังนั ้น ผูบริหารของแตละหนวยงานควรจะสงเสริมสนับสนุนปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเหลานี้ใหกับบุคลากรใหมากขึ้น ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพนัธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทำงาน 

ความตองการมีสวนรวมในงานและความผูกพนัที่มีตอองคกร 
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2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผปูฏิบัตงิานดานการเงินและบัญชีผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศาลใน

สังกัดสำนักศาลยตุธิรรมประจำภาค 1 เทานั้น ควรดำเนินการศึกษา กลุมหรือหนวยงานอ่ืนนอกจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา 

ตลอดจนศึกษาศาลที่อยูในสังกัดภาคอ่ืน หรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ วามีความแตกตางกัน

อยางไร 
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