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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
ศาลยุติธรรม 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม จ านวน 385 คน  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวน  
ทางเดียว (One–Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างน าไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมไม่ต่างกัน ส่วนข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายได้ต่อเดือน และอายุงาน/ประสบการณ์ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน 

 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ; ข้าราชการ; ส านักงานศาลยุติธรรม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1)  to study the motivation for practice of the 
civil servant of the Courts of Justice, 2)  to study the motivation for practice of the civil 
servant of the Courts of Justice classified by personal factors. 
 The sample group used in this research was 385 civil servants from the Courts of 
Justice Office by using questionnaires as a tool for data collection and use statistics to 
analyze data such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses 
were tested by using One- Way ANOVA ( F- test) , in case of its had statistical significant 
differences, compare the average values in pairs by using LSD.  
 The results of hypothesis testing showed civil servant of the Court of Justice have 
different education, job position, monthly income and working years/ experiences causing 
the overall work motivation to be different.  As for civil servant of the Court of Justice of 
different ages causing the overall work motivation is not different. 
 
Keywords: motivation; civil servant; Court of Justice 
 
บทน า 
 โลกในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศต่าง ๆ บนโลกต้องเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้
สามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งระบบราชการถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ
การบริหารประเทศ เพราะต้องปฏิบัติงานภายใต้แผนการบริหารประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถ  
อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ ฉะนั้นระบบราชการจึงต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, ออนไลน์) ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาองค์การให้มี ศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อระบบที่
เปลี่ยนแปลง ระบบราชการไทยก็เช่นกัน โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการไทย 
โดยการน าโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 คือการวางระบบและวิธีการท างานของระบบราชการ โดยเน้นให้ภาครัฐ
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก 
และภาครัฐอัจฉริยะที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ.) 
ซึ่งตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการบริหารราชการภาครัฐและการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ท าให้องค์การภาครัฐต่าง ๆ วางแผนในการพัฒนาองค์การ
เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรองรับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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ส านักงานศาลยุติธรรมถือเป็นองค์การภาครัฐ ที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็น
หน่วยงานธุรการของศาลที่มีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งขึ้นตรงต่อประธานศาล
ฎีกา โดยส านักงานศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม อาทิ การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี การบริหารการเงิน การพัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการอาคาร 
สถานที่ งานทางวิชาการ และงานส่งเสริมงานตุลาการ ซึ่งลักษณะงานเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะของการ
บริหารองค์การหรือหน่วยงาน และที่ ส าคัญคือการสนั บสนุนงานตุลาการอัน เป็นภาระหลัก 
ให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศในการอ านวยความยุติธรรม ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ในยุทธศาสตร์ E (Excellence Organization) เพิ่มศักยภาพองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศ มีเป้าประสงค์ในการเพิ่มขีดสมรรถนะสูงสุดของระบบงานตุลาการ ระบบงานธุรการของ  
ศาลยุติธรรม ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ และระบบงานวิชาการในการสนบัสนนุการอ านวยความยตุิธรรม 
ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
การจัดสรรก าลังคนและการวางแผนก าลังคนของศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว, การจัดสวัสดิการและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิพากษาและ
บุคลากรในศาลยุติธรรมทุกระดับ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, การจัดท าแผนสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตและการท างาน และการทบทวน
เงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรศาลยุติธรรมให้สอดคล้องกับบริบท  
ในอนาคต เป็นต้น (ส านักแผนงานและงบประมาณ ส านักงานศาลยุติธรรม) ซึ่งแนวทางเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ  
การพัฒนาขององค์กร 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน 
ศาลยุติธรรม” เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมในด้านต่าง ๆ 
และเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างานที่จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมจ าแนกตามปัจจัย  
ส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน 
ศาลยุติธรรม โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
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 1. ขอบเขตของประชากร ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานประจ าศาลทั่วประเทศทั้งศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์และศาล
ชั้นฎีกา รวมจ านวน 271 ศาล (9 ศาลสาขา) ซึ่งมีจ านวนข้าราชการศาลยุติธรรมทั้งหมด 9,701 คน  
 2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ขนาดประชากร 10,000 คน โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดท้ี่ 
5% และระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 4.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน 
และอายุงาน/ประสบการณ์ 
 4.2 ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม จ านวน  
6 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านการบังคับบัญชา 
 5. ขอบเขตระยะเวลา ผู้วิจัยก าหนดการด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายได้ต่อเดือน และอายุงาน/ประสบการณ์แตกต่างกัน น่าจะท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
 2. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมมี
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ความรู้สึกเชิงบวก เมื่อได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานในหน้าที่  
ความรับผิดชอบได้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและรู้วิธี
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในส านักงานศาลยุติธรรมเกิดความส าเร็จ 
 2. ด้านความก้าวหน้าในงาน 
 จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมได้รับสิ่ง
ตอบแทนที่ดีจากผลการท างาน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้น การเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้น การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ถือเป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
อยากปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
 จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ความเหมาะสมและเพียงพอของ
ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ส านักงานศาลยุติธรรมมีให้กับข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ไม่ว่า  
จะเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจ าปี และสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
 4. ด้านการยอมรับนับถือ 
 จากการศึกษาข้อมูลข้างวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมได้รับการ  
ยกย่องชื่นชม ได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานจากทั้งผู้ ใต้บังคับบัญชา  
เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ท าให้ข้าราชการผู้นั้นรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเอง และมีประโยชน์และ
ความส าคัญต่อส านักงานศาลยุติธรรม 
 5. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความชอบของแต่ละคน 
มีความชัดเจนของขอบเขตการปฏิบัติมีการมอบหมายงาน วางแนวทางปฏิบัติ และเป้าหมายของการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มก าลังความสามารถ 
 6. ด้านการบังคับบัญชา 
 จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ด้านการบังคับบัญชา หมายถึง การให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชา การติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการคนให้เหมาะสมกับงาน 
การที่ผู้บริหารดูแลใส่ใจผู้ปฏิบัติงานและสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
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ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H.Maslow) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยม ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ

แรงจูงใจ โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด และความต้องการจะเป็นตามล าดับขั้น ซึ่งพบมนุษย์มัก
มีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง เมื่อความต้องการขั้นต่ าสุด
ได้รับการตอบสนองแล้ว จึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้นไปตามล าดับ 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิกร์ก  
 ประเสริฐ อุไร (2559: 12-14) กล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัยของ Fredrick Herzberg ว่าเป็นทฤษฎีที่
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อควาพึงพอใจในงานและองค์กร และปัจจัยที่ช่วยเสริมแรงจูงใจให้การท างาน  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1) ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่องค์กรขาดไม่ได้ หากขาดแล้วจะท าให้พนักงาน 
มีแนวโน้มเกิดความไม่พอใจต่องานและต่อองค์กร เรียกปัจจัยนี้ว่า “ปัจจัยภายนอก”   
 2) ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้คนท างานอย่างมีความสุข 
มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่องค์กรจะไม่มีก็ได้หากไม่ได้ต้องการเพิ่มความพึงพอใจ
หรือประสิทธิภาพในการท างานที่สูงขึ้น เรียกปัจจัยนี้ว่า “ปัจจัยภายนอก” 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

     - ด้านอาย ุ

     - ด้านระดบัการศึกษา 

     - ด้านต าแหน่งงาน 

     - ด้านรายได้ต่อเดือน 

     - ด้านอายงุาน/ประสบการณ์ 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของ

ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 

- ด้านความส าเร็จในการปฏิบัตงิาน 

- ด้านความก้าวหนา้ในงาน 

- ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 

- ด้านการยอมรับนับถือ 

- ด้านลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

- ด้านการบังคับบัญชา 
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เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการทางสถิติ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานศาลยุติธรรม  
ที่ปฏิบัติงานประจ าศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีจ านวนข้าราชการศาลยุติธรรมทั้งหมด 9,701 คน ดังนั้น 
จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ขนาด
ประชากร 10,000 คน โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% และระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และอายุงาน/ประสบการณ์ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 

ส่วนที่  2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ประกอบด้วย  
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในงานด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านการบังคับบัญชา มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 34 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ท่านคิดว่าหน่วยงานควรมีนโยบายอะไรบ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็น
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน  
ศาลยุติธรรม มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา ก่อนน า
แบบสอบถามไปด าเนินการใช้งานจริง โดยใช้วิธีการวัดความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน  
385 คน ที่ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว น าข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS  

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว จึงได้น าข้อมูลนั้นมาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  
และค่าความถี่ (Frequency) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และอายุงาน/ประสบการณ์ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ด้านความก้าวหน้า ในงาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และด้านการบังคับบัญชา และวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน 
ศาลยุติธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน ด้านรายได้ต่อเดือน 
และด้านอายุงาน/ประสบการณ์ ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีสถิติ LSD 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
ศาลยุติธรรม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
มีต าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน/ประสบการณ์ 
ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี 
 2. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน  
ศาลยุติธรรม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการบังคับบัญชา และ  
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
 3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีอายุต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ไม่ต่างกัน 
 3.2 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และ 
อายุงาน/ประสบการณ์ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายได้ดังนี้ 
 1.1 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน 
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 โดยข้าราชการส านักงาน 
ศาลยุติธรรมส่วนมากให้ความเห็นในประเด็น การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือความภูมิใจและพอใจกับผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.33 และความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 
4.31 ผู้วิจัยเห็นว่าข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมาก ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและความพอใจใน
ผลส าเร็จของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ กัตติกา อร่ามโชติ (2559) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในการ
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ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ จุรี วรรณาเจริญกุล (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยให้ความส าคัญกับประเด็น ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติมากที่สุด 

1.2 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความคิดเห็นเกี่ย วกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ด้านความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 โดยข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมากให้
ความเห็นในประเด็น การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือการได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน และการได้รับการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.84  
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมาก มีการพัฒนาตนเองและได้รับโอกาสในการ
พัฒนาตนเองด้วยรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นผลงาน ที่จะท าให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และท าให้มีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากร
เทศบาลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลค่ายเนินวง ด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ปฐมวงค์ สีหาเสนา 
(2557) ที่ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลค่ายเนินวง ด้านความก้าวหน้า
อยู่ในระดับมาก 

1.3 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 โดยข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม
ส่วนมากให้ความเห็นในประเด็น การสามารถเข้าถึงและมีสิทธิในการรับบริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เพียงพอ และการ
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและงานที่รับผิดชอบ ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.73 ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมาก ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าทีค่วามรับผดิชอบ โดยผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทุ่มเทท างาน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกริกวิช เกิดสว่าง (2554) ที่ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับสวัสดิการในทุก ๆ ด้านที่จ าเป็น  
และสอดคล้องกับ ณธษา จันทร์หอม (2552) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทใน
เครือเว้งกรุ๊ป พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านค่าจ้างและผลตอบแทนอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความส าคัญกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์กรจัดสรรให้ จ านวนวันหยุดและวันลาประจ าปี และการจ่ายเงินโบนัส
ประจ าปี 
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 1.4 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 โดยข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมากให้ความเห็นใน
ประเด็น การได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชาด้านความสามารถในการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ๆ ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมาคือ การได้รับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.89 ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมาก ได้รับความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานต่าง ๆ จากทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา จึงท าให้รู้สึกว่า
ได้รับการยอมรับนับถือ สร้างพลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ ณธษา 
จันทร์หอม (2552) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือเว้งกรุ๊ป พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ลัดดา พันชนัง (2559)  
ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอ าเภอเมืองจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก 
 1.5 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 โดยข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมากให้
ความเห็นในประเด็น งานที่ได้รับมอบหมายมีความส าคัญและท้าทายความรู้ความสามารถ ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ความตื่นตัวและมีแนวคิดปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับ
มากมีค่ า เฉลี่ ย  4 .03 และการทราบถึงแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ งาน ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.02 ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมาก ให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย และรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายท้าทายความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน และวางเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ประเสริฐ อุไร (2559) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอจีซีออโตโม
ทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
และสอดคล้องกับ กัตติกา อร่ามโชติ (2559) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทหารพราน กรมทหาร
พรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

1.6 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 โดยข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนมากให้ความเห็นใน
ประเด็น ผู้บังคับบัญชามีการติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.88 รองลงมา
คือ การได้รับค าแนะน าและค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาอยู่ เสมอ และประสบการณ์ รูปแบบการปกครอง
และการบริหารของผู้บังคับบัญชา ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.71 ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาล
ยุติธรรมส่วนมาก ได้รับการติดตามความคืบหน้า ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน จาก
ผู้บังคับบัญชา เป็นส่วนที่ท าให้งานที่ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ จุรี วรรณาเจริญกุล (2558) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า 
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ค้ าจุนในการปฏิบัติงานด้านการบังคับ
บัญชาและการควบคุมดูแลอยู่ในระดับมาก  
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2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีอายุต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านการบังคับบัญชา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการส านักงานศาล
ยุติธรรมที่มีอายุต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากข้าราชการส านักงาน
ศาลยุติธรรมทุกช่วงอายุได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ท าให้รู้สึกว่า
ตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรหรือหน่วยงาน มีพลังใจในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จ และไม่
ว่าจะช่วงอายุเท่าไหร่ก็ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรืองานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด 
ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษบา เชิดชู (2556) ที่ศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า ข้าราชการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน  

2.2 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
ยอมรับนับถือต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การ
ที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน  
อาจเนื่องจากข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความส าคัญกับการศึกษาเพราะเห็นว่าระดับการศึกษา
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในงาน คือหากมีระดับการศึกษาสูงขึ้นก็อาจท าให้มีโอกาสในการก้าวหน้ามากข้ึน และ
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น อาจส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
สอดคล้องกับ ณธษา จันทร์หอม (2552) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือ
เว้งกรุ๊ป พบว่า พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านความส าเร็จและความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะในการท างาน ด้านนโยบายและ
การบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านค่าจ้างและผลตอบแทน แตกต่างกัน  

2.3 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าใน
งาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน อาจเนื่องจากต าแหน่งงานและระดับต าแหน่งงานของ
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม มีลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบหรือความก้าวหน้าในงาน ที่แตกต่างกัน 
เช่น ต าแหน่งงานที่เป็นสายงานตรงกับภารกิจของหน่วยงานอาจมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มากกว่าต าแหน่งงาน ที่เป็นสายงานสนับสนุน สอดคล้องกับ ลดามณี  
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แสงฝ้าย (2557) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปทุมธานี พบว่า บุคลากร
เทศบาลเมืองปทุมธานีที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
 2.4 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับ
ถือ และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการ
ท างานแตกต่างกัน อาจเนื่องจากข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีรายได้ต่อเดือนสูง เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานมาระยะ
หนึ่ง มีความเข้าใจในลักษณะงานที่ตนเองปฏิบัติ ท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน จึงได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้น โดยข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนสูงขึ้นจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
ตามไปด้วย สอดคล้องกับ ยศนันท์ อ่อนสันทัด (2560) ศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   

2.5 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีอายุงาน/ประสบการณ์ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มีอายุงาน/ประสบการณ์ต่างกัน ท าให้
แรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน อาจเนื่องจากข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน
ย่อมมีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับ พรนิภา สีหาบง (2559) 
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ครูโรงเรียน
สมุทรปราการที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช ้

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารส านักงานศาลยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มี
อายุต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารศาลยุติธรรม จึงไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยด้านอายุ ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม อาจ
เป็นเพราะว่าข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมทุกช่วงอายุได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้บังคับบัญชา ท าให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรหรือหน่วยงาน จึงท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
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 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาล
ยุติธรรมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหาร
ส านักงานศาลยุติธรรม จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านระดับการศึกษา เนื่องจากข้าราชการส านักงาน
ศาลยุติธรรมให้ความส าคัญกับการศึกษาเพราะเห็นว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อความก้าวหน้าในงาน คือหาก
มีระดับการศึกษาสูงขึ้นก็อาจท าให้มีโอกาสในการก้าวหน้ามากขึ้น และการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถที่สูงขึ้น อาจส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้บริหารควรเพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการโดยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา การฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและองค์กร เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาล
ยุติธรรมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหาร
ส านักงานศาลยุติธรรม จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านต าแหน่งงาน เนื่องจากต าแหน่งงานของ
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม มีลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบหรือความก้าวหน้าในงานที่แตกต่างกัน เช่น 
ต าแหน่งงานที่เป็นสายงานตรงกับภารกิจของหน่วยงาน อาจมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มากกว่า
ต าแหน่งงานที่เป็นสายงานสนับสนุน ดังนั้นผู้บริหารควรเปิดโอกาสข้าราชการได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
หรือสามารถสอบเปลี่ยนสายงานตามความสามารถและความถนัดของบุคคล หรือเพิ่มความก้าวหน้าของสาย
งานสนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการส านักงาน  
ศาลยุติธรรมที่มีรายได้เงินต่อเดือนต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารส านักงานศาลยุติธรรม จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน เนื่องจากข้าราชการศาล
ยุติธรรมที่มีรายได้ต่อเดือนสูง ตระหนักและให้ความส าคัญกับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงควรสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและเพิ่มเติมสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
ให้กับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย หรือ ให้การยอมรับนับถือและสร้างลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ 
ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุงาน/ประสบการณ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรมที่มีอายุงาน/ประสบการณ์ต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานศาลยุติธรรม จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านอายุงาน/ประสบการณ์ 
เนื่องจากข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีอายุงาน/ประสบการณ์มาก ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานย่อมมี
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น มีค่าตอบแทนสูงตามอายุงาน จึงมีแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน ต่างจาก
ข้าราชการที่มีอายุงาน/ประสบการณ์น้อย ที่มีความต้องการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมากกว่าด้านอ่ืน ๆ 
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ดังนั้น ผู้บริหารควรค านึงถึงปัจจัยด้านอายุงาน/ประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
ข้าราชการที่มีอายุงาน/ประสบการณ์ที่ต่างกัน  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ปัจจัย
ด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร หรือปัจจัยค้ าจุน เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารขององค์กรในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. ควรน าสถิติอ่ืน ๆ มาใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในวิจัยนี้ 
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่าง เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
มากยิ่งขึ้น 
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