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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาล

แพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพง

พระโขนงและศาลอาญาพระโขนง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้คือ บุคลาการฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน การวิจัยครั้ง

นี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

ไดแกความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรยีบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 

และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง ที่มี ระดับ

การศึกษา และตำแหนงงาน ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ตางกัน สวนบุคลากรฝายธรุการ

ศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีเพศ อายุ รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน

ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯไมต างกัน สวนปจจัยคุณภาพชีว ิตในการทำงาน                  
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ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานบูรณาการทางดานสังคมหรือการทำงานรวมกัน และดานสิทธิสวน

บุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนง

และศาลอาญาพระโขนง 

คาํสาํคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน; คุณภาพชีวิตในการทำงาน    

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) To study the operational efficiency of administrative 

personnel of the PhraKhanong Civil Court and the Phrakhanong Criminal Court 2) To study the 

operational efficiency of administrative personnel of the PhraKhanong Civil Court and the Phrakhanong 

Criminal Court by Personal factors 3) To study quality of work life cuasing operational efficiency of 

administrative personnel of the PhraKhanong Civil Court and the Phrakhanong Criminal Court. The 

sample group was 100 people of administrative personnel of the PhraKhanong Civil Court and the 

Phrakhanong Criminal Court. This study employed quantitative research method. The questionnaire 

was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-

test), One-way ANOVA (F-test), in case of it’s had statistical significant different testing a pair of variables 

by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple 

Regression Analysis. 

 The results of hypothesis testing showed that administrative personnel of the  PhraKhanong 

Civil Court and the Phrakhanong Criminal Court with different gender education level and job position 

level, causing operational efficiency of administrative personnel of the PhraKhanong Civil Court and the 

Phrakhanong Criminal Court is different, the administrative personnel of the PhraKhanong Civil Court 

and the Phrakhanong Criminal Court have different gender,age,income and period of employmen 

causing operational Efficiency of administrative personnel of the Phra Khanong Civil Court and the 

Phrakhanong Criminal Court is not different. Moreover, the quality of work life, Future opportunity for 

continued growth and security, Social Integration in the work organization and Constitutionalism in the 

work organization affected to the operational efficiency of administrative personnel of the PhraKhanong 

Civil Court and the Phrakhanong Criminal Court. 

Keywords : Operational Efficiency; Quality of work life 



3 
 

 

บทนำ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรเปนเสมือนจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาทรัพยากรขององคกรทุกดาน 

โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลถือเปนหัวใจสำคัญในการที่จะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จ และบรรลุเปาหมายที่

องคกรตั้งไว การบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรจึงเปนสิ่งสำคัญ ที่จะสามารถทำใหภารกิจหลักขององคกร

บรรลุวัตถุประสงค และสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ องคกรจำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่

เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะชวยทำใหเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการทำงานใหมที่มีประสิทธิภาพ ชวยทำ

ใหการทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวดวยวิธีการที่รวดเร็ว ชวยทำใหองคกรมีความเจริญกาวหนา หรือพัฒนาสู

ความเปนเลิศ ดังนั้น บุคลากรขององคกรจึงเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคามหาศาล ทั้งยังเปนสิ่งที่องคกรตอง

รักษาและพัฒนาใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน เพื่อที่จะสามารถทำงานใหองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญตอการทำงานขององคกรในปจจุบัน เพราะการสรางเสริม

ประสิทธิภาพในการทำงานเปนการนำศักยภาพที่มีอยูในตัวมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามที่องคกรกำหนดเปาหมายไว  

 ศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงเปนหนวยงานอิสระ เปนหนึ่งในองคกรของศาลยุติธรรม         

มีภารกิจที่สำคัญในการบริการประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมการอำนวยความยุติธรรม บุคลากรในหนวยงานจึง

เปนปจจัยที่สำคัญในการที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนภารกิจเหลานี้ใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี แตที่ผานมายังมีปญหา

และอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรม ดังนี้ (1) 

ปญหาดานโครงสรางและอัตรากำลัง ที่ใหความสำคัญและความกาวหนากับสายงานที่เกี่ยวของดานกฎหมาย

เทานั้น (2) ปญหาดานวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความตองการใชงาน (3) ปญหาดานการ

สื่อสารและการประสานงาน เนื่องจากภารกิจในหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบันมีจำนวนมากทำใหเกิดปญหาดานการ

สื่อสารและการประสานงานดังกลาว (4) ปญหาดานอาคารสถานที่ เนื่องจากการจัดสรรพื้นที่การทำงานไม

เหมาะสม (อมราพร เกื้อฉิม, 2560) 

 จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนในศึกษาวาปจจัยใดที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง เพื่อใหบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 

สามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธรุการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 
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2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา

พระโขนง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการใน

ศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 

ขอบเขตของงานวิจัย 

    1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บคุลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 

รวมทัง้ส้ินจำนวน 116 คน กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย จำนวน 100 คน 

2.  ดานเน้ือหา เปนการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนง

และศาลอาญาพระโขนง 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน และดานระยะเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน รายได

ต อเด ือน และระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานในหนวยงาน และคุณภาพชีว ิตในการทำงาน 6 ด าน ได แก                  

ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย ดานโอกาสพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานบูรณาการทางดานสังคมหรือการทำงาน

รวมกัน และดานสิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน 

2. ตวัแปรตาม ไดแก ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณ

งาน และดานระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัตงิาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและ        

ศาลอาญาพระโขนง  

2. เพื่อทราบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา

พระโนง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการใน

ศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง  

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

Walton (1975 อางถึงใน ประพันธ ชัยกิจอุราใจ, 2560) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทำงานเปน

รูปแบบการทำงานที่ตอบสนองตอความตองการของแตละบุคคล โดยพิจารณาลักษณะทางสังคมหรือความเปน

บุคคลที่ทำใหงานประสบความสำเร็จ  
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กิตติมา  พันธพุทธรัตน (2556) กลาววา คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ

งานในสถานที่ทำงาน อันเนื่องมาจากไดรับการตอบสนองจากองคการในดานตางๆ ตามความตองการทั้งทาง

รางกายและจิตใจ อันทำใหพนักงานเกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขในการทำงาน 

จากนิยามและความหมายขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่

สงผลตอความรูสึกและเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ซึ่งประกอบไปดวย ตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทำงานที ่คำนึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความมั ่นคงและ

ความกาวหนาในการทำงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงาน

รวมกัน ประชาธิปไตยในองคกร ความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว และลักษณะงานที่เปนประโยชนตอ

สังคม ซึ่งหากพนักงานมีความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตในการทำงานจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดวยเชนกัน 

ชุติมา เทียนใส (2551 อางถึงใน วาริณี  โพธิราช, 2558) ไดกลาวไววา องคประกอบของคุณภาพชีวิตใน

การทำงานที่ดีเปนที่ตองการและปรารถนาของทุกคนในองคการ จะตองประกอบดวย คาตอบแทนที่ยุติธรรมและ

เพียงพอ สภาพแวดลอมในการทำงานที่มีความปลอดภัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิต โอกาสกาวหนาและมีความ

มั่นคงในงาน โอกาสไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของตนเอง การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น สิทธิสวนบุคคล จัดเวลาตนเองใหเหมาะสมและสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ความเปนประโยชน

ของงานที่ทำมีลักษณะที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม โดยองคประกอบเหลานี้มีผลตอการทำงานของบุคคลในองคกร 

ซ่ึงหากขาดองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีการจัดการไมเหมาะสม อาจทำใหประสิทธิภาพ ผลผลิตของงานลดลงได 

อนรรฆนง กฤษณรักษปาณ (2557) กลาววา การที่องคกรมีการฝกฝนเพิ่มพูนความรูความสามารถใหกบั

พนักงาน และสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพของตนเอง มีการเลื่อนตำแหนงภายในองคกร 

รวมถึงมีความมั่นคงในสายงานอาชีพของผูปฏิบัติงาน ซึ่งหากพนักงานมีความกาวหนาและความมั่นคงในงานมาก

เทาใด ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้เพราะพนักงานทุกคนที่เขามาทำงานยอมตองการ

ที่จะมีหนาที่การงานที่มั่นคง รวมถึงมีความกาวหนาในสายงาน เพราะฉะนั้น ถาหากหนวยงานสามารถตอบสนอง

ความตองการในดานความกาวหนาในงานไดนั้น ก็จะสงผลใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานและตอบ

แทนหนวยงานดวยการตั้งใจปฏิบัติงาน รวมถึงทุมเทแรงกาย แรงใจใหกับการทำงาน ซึ่งจะนำไปสูการเกิด

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร อันจะสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นดวย 

Hacman & Suttle (1977 อางถึงใน เบญจมาศ อิ่มมาก, 2558) ไดกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิต

ในการทำงานไววา คุณภาพชีวิตในการทำงานจะมีผลตอการทำงานอยางมากมาย อันไดแก ทำใหเกิดความรูสึก    

ที่ดีตองาน ทำใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคการ นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางใหมีความเจริญกาวหนาในสายงาน

อาชีพที่ปฏิบัติ มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและศักยภาพขององคการ เปนการสงเสริมใหมีสุขภาพ
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กายและจิตที่ดี  พรอมทั้งชวยในการลดปญหาการขาดงานและการลาออกจากงานของพนักงาน ลดการเกิด

อุบัติเหตุในที่ทำงาน อันเปนการสงเสริมใหไดงานที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณที่เหมาะสม 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2531 อางถึงใน กิตติมา พันธพุทธรัตน, 2556) ไดกำหนดเกณฑในการพิจารณา

ลักษณะงานที่ทำใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานดังนี้ (1) คาจาง สวัสดิการและคาชดเชยที่เหมาะสม (2) 

อนามัยและความปลอดภัยในส่ิงแวดลอมในการทำงาน (3) การชวยพัฒนาศักยภาพของคนงาน โดยเปดโอกาสให

ไดทักษะความรูหลายอยางในการทำงานซึ่งสงผลตอการนับถือตนเองจากการทำงานที่ทาทายไดสำเร็จ (4) ความ

มั่นคงเจริญงอกงาม พนักงานควรไดทำงานที่สามารถเพิ่มศักยภาพของตนเอง 

ซคูเลอรและคณะ (Schuler, et. al., 1989 อางถึงใน นฤดล มีเพียร, 2541 อางถึงใน วาริณี โพธิราช 

,2558) กลาววา คุณภาพชีวิตการทำงาน มีประโยชน คือ (1) ทำใหพนักงานมีความพึงพอใจ และเสริมสรางขวัญ

และกําลังใจในการทำงานใหพนักงาน (2) ทำใหผลผลิตเพิ่มขึ ้น สวนหนึ่งเกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง             

(3) พนักงานมีสวนรวมและสนใจงานมากขึ้น ทำใหประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ ้น (4) ลดความเครียด         

ลดอุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทำงาน (5) ความยืดหยุนของกําลังคนมีมากและความสามารถในการสลับ

เปลี่ยนพนักงานมีมากขึ้น ซึ่งเปนผลจากความรูสึกในการเปนเจาขององคการและการมีสวนรวมในการทำงานที่

เพิ่มขึ้น (6) อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้น เนื่องจากความนาสนใจเพิ่มขึ้นขององคการจากความ

เชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีตอองคการ (7) ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน 

โดยเฉพาะพนักงานที่ดี (8) ทำใหพนักงานรูสึกสนใจงานมากขึ้น จากการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การใชสิทธิออกเสียง การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การเคารพในสิทธิของพนักงาน 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จอหน ดี.มิลเล็ท (John D.Millet 1954 อางถึงใน ปทมาพร ทอชู, 2559) ไดกลาววา ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจแกบุคคล และไดรับผลกำไรจากการปฏิบัติงานนั้นดวย  

ปยวรรณ บรรพชาติ (2563) ไดกลาววา ประสิทธิภาพการทำงาน หมายถึง ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานจนงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่กำหนดไว งานมีความถูกตองเรียบรอย มีคุณภาพ 

สามารถสำเร็จทันการณตามเวลาที่กำหนด ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

เมธี ไพรชิต (2556 อางถึงใน สุขถาวร วีระพันธ, 2561) กลาววาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานไววา ขึ้นอยูกับปจจัยหลายสาเหตุ ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งอาจแบงออกเปนปจจัยภายนอกไดแก 

เรื่องของสภาพแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงานที่จะสงผลตอความปลอดภัย และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน การปกครองบังคับบัญชา หรือการบริหารองคกรตองกำหนดแนวทาง

ที่ชัดเจน ใชระบบคุณธรรมในการบริหาร การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สวนปจจัยภายใน ไดแก การไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

มีประสบการณมาปฏิบัติงานตรงตามตำแหนงงาน การใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพื ่อใหเกิด 
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แนวความคิดหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ การสรางขวัญและแรงจูงใจดวยการใหสวัสดิการหรือรางวัลตอบแทน             

เพื่อใหผลของงานเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดตามเปาหมายที่วางไว  

จากนิยามและความหมายขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การ

กระทำของแตละบุคคลในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร ทั้งดาน

คุณภาพงาน ปริมาณงาน และระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  

อเนก ลลิตวสุภิญโญ (2559) กลาววา การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พิจารณาผลสำเร็จของการ

ปฏิบัติงานโดยใหความสำคัญกับปจจัยภายในและภายนอกองคกรในสัดสวนที่ทัดเทียมกัน มีการคำนึงหรือให

ความสำคัญถึงความเชื่อมโยงระหวางโครงสรางองคกรและพันธะกิจในการปฏิบัติงานแตละระดับขององคกร 

รวมทั้งคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา วิธีการ คาใชจาย เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจึงตองมี

องคประกอบเหลานี้ในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รัตนชนก จันยัง (2556) กลาววา การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพจะตองดูจากความถูกตองในงาน 

การบรรลุวัตถุประสงคของงาน ความสำเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และการใชทรัพยากรอยางคุมคาซึ่งตอง

สอดคลองตามวัตถุประสงคขององคกรเปนหลัก และหากเปนไปในทางที่สอดคลองกันทั้งหมด ยิ่งมากก็ถือวาการ

ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นไปดวย 

Peterson & Plowman (1953 อางถึงใน วิภาภรณ สรอยเพชร, 2562) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพการ

ทำงานวามีองคประกอบ ดังนี้ (1) คุณภาพของงาน (Quality) งานจะตองมีคุณภาพสูงตรงตามมาตรฐานกำหนด 

มีความคุมคาดานตนทุน และสรางความพึงพอใจสูงสุดแกองคกร ผลจากการทำงานมีมาตรฐาน และมีความ

ถูกตอง (2) ปริมาณงาน (Quantity) จำนวนผลงานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามเปาหมายและความคาดหวังของ

องคกร เปนไปตามมาตรฐานที่องคกรกำหนดไว (3) เวลา (Time) มีความเหมาะสมกับงาน มีการพัฒนาเทคนิค

การทำงานใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (4) คาใชจาย (Costs) คาใชจายในการดำเนินการจะตองเหมาะสมกับงาน      

โดยตองลงทุนนอยที่สุดเพื่อใหไดผลกำไรมากที่สุด  

งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 เบญจวรรณ ศฤงคาร (2561) ทำการศึกษาบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศองคกร คุณภาพชีว ิตการทำงาน 

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอยูในระดับมาก คุณภาพชีวิตการทำงาน ดานสภาพแวดลอมที่ดี ดาน

การบูรณาการทางดานสังคม ดานสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และดานความเกี่ยวของที่เปนประโยชนตอสังคม มีผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ณฐจินต เสี่ยงโชคอยู (2561) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของขาราชการกรมสรรพากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคล เพศ ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ไมมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ 
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กรมสรรพากรในกรุงเทพมหานคร และขาราชการกรมสรรพากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นตอคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉล่ีย

มากไปนอย ดานโอกาสและความกาวหนา และดานเวลาที่ใชงาน คุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการ

กรมสรรพากรในกรุงเทพมหานครดานความอิสระในการทำงาน ดานความรวดเร็วของงานและการมีงานประจำ 

ดานการมีปฏิสัมพันธตามหนาที่งาน ดานโอกาสและความกาวหนา และดานความซับซอนของงานมีความสัมพันธ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  

 แพรวพรรณ ตรีชั้น และคณะ (2563) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรม

อาหารแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำแนกตามปจจัย

สวนบุคคลพบวา พนักงานที่มีเพศตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และพนักงานที่มีอายุ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณทำงานแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน         

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแวดลอมภายในองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทกุดาน

อยูในระดับมาก ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงานอยูในระดับมากที่สุด และดานเวลาอยูในระดับมาก ความสัมพันธเกี่ยวกับ

ปจจัยแวดลอมภายในองคกรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ปจจัย

แวดลอมภายในดานระบบการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานคุณภาพงาน   

 สมพงศ ร ัตนนุพงศ  (2558) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน             

ของพนักงานศูนยขาว SMM ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมของพนักงานศูนยขาว SMM มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม โดยที่เมื่อพิจารณารายดานแลวพบวา คุณภาพ

ชีวิตการทำงาน ดานสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัย ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน 

และดานความเปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 

ตามลำดับ แตคุณภาพชีวิตการทำงานดานการใหคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ดานโอกาสในการพัฒนา

ขีดความสามารถ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานสิทธิสวนบุคคลและประชาธิปไตยในการทำงาน 

และดานความสมดุลระหวางงานกับชีว ิตสวนตัวไมม ีความสัมพันธก ับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน               

ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมทั้ง 3 ดาน ไดแก 

ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานความรวดเร็วในการทำงานโดยรวม อยูในความคิดเห็นระดับมาก  

 ปวีณา แสงสุข (2562) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลอาญากรุงเทพใต           

ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลอาญากรุงเทพใตโดยภาพรวม อยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ดานปริมาณงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ดานคุณภาพงาน 

และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพงานโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด     

ดานเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ดานปริมาณของงานโดยภาพรวม อยูในระดับ

มากที่สุด ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของเจาหนาที่ศาลอาญากรุงเทพใตที่แตกตางกัน 



9 
 

มีระดับการศึกษา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, และตำแหนงงาน  แต เพศ อายุ สถานภาพ อายุงานแตกตางกัน            

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design)  เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 

จำนวน 116 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา

พระโขนง จำนวน 100 คน โดยใชวิธีการสุ มตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1973) การตอบ

แบบสอบถามใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)     

ตามตำแหนงงงาน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทำแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงออกเปนคำถามทั้งหมดเปน 4 สวน จำนวน 44 ขอ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล จำนวนคำถามทั้งหมด 6 ขอ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทำงาน เปนคำถามปลายปดลักษณะประเมินคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) ประกอบดวยขอคำถามคุณภาพชีวิตในการทำงาน 6 ดาน จำนวน 27 ขอ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เปนคำถามปลายปดลักษณะประเมินคา      

5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวยขอคำถามประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3 ดาน จำนวน 11 ขอ 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคำถามปลายเปดจำนวน 1 ขอ  

ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กำหนดให 4.21 - 

5.00 หมายถึง เห็นดวยระดับมากที่สุด ,3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวยระดับมาก, 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็น

ดวยระดับปานกลาง, 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นดวยระดับนอย, 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นดวยระดับนอยที่สุด 

การวิเคราะหขอมูล  

1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  

 1.1  ค าความถี ่  (Frequency) และร อยละ (Percentage) ใช บรรยายขอม ูลปจจ ัยส วนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

 1.2  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใชอธิบาย คุณภาพชีวิตใน

การทำงาน ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีและ

ปลอดภัย ดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานบูรณาการ

ทางดานสังคมหรือการทำงานรวมกัน ดานสิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน และประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน และดานระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 2.1 เพศตางกัน ทำใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาล

อาญาพระโขนงตางกัน ใชการวิเคราะหดวยสถิติ t-test 

 2.2 อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน

ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง

ตางกัน ใชการวิเคราะหดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสู

การทดสอบการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 

 2.3 คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธรุการศาลแพงพระ

โขนงและศาลอาญาพระโขนง ใชการวิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาล

อาญาพระโขนง โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณภาพของงาน        

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด สวนดานปริมาณงานและดานระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  มีความคิดเห็น

อยูในระดับมากตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาล

อาญาพระโขนง ที่มีระดับการศึกษา และตำแหนงงาน ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝาย

ธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงตางกัน แตบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา

พระโขนงที่มีเพศ อายุ รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน ตางกัน ใหประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงไมตางกัน 

 3. คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานบูรณาการทางดานสังคม

หรือการทำงานรวมกัน และดานสิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง แตคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย และดานโอกาส

พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ไมมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระ

โขนงและศาลอาญาพระโขนง 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและ

ศาลอาญาพระโขนง โดยรวม ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานระยะเวลาที่ใชในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และสามารถพิจารณาเปนรายดานไดดังนี้ 
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1) ดานคุณภาพงาน จากการศึกษาพบวา บุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระ

โขนง มีความคิดเห็นตอคุณภาพของงาน ในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาบุคลากรฯใหความสำคัญกับการทำงาน

ที่มีประสิทธิภาพโดยวัดจากผลการทำงานที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และสามารถเชื่อถือได 

สอดคลองกับทฤษฎีของ Peterson & Plowman (1953 อางถึงใน วิภาภรณ สรอยเพชร, 2562) กลาววา 

คุณภาพของงาน (Quality) ผลผลิตที่ไดจะตองมีคุณภาพสูง มีความถูกตองไดมาตรฐาน ผูผลิตและผูใชได

ประโยชนและมีความคุมคา และสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรวพรรณ ตรีชั ้น และคณะ (2563) ศึกษา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2) ดานปริมาณงาน จากการศึกษาพบวา บุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระ

โขนง มีความคิดเห็นตอปริมาณงาน ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา บุคลากรฯ สวนใหญสามารถปฏิบัติงานโดยมี

ผลงานเปนไปตามเปาหมายกำหนดไว สอดคลองกับทฤษฎีของ Peterson & Plowman (1953 อางถึงใน         

วิภาภรณ สรอยเพชร, 2562) กลาววา งานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน โดยผลงานมี

ปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดไวในแผนงานหรือเปาหมายที่วางไวและควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อใหได

ปริมาณงานตามเปาหมายที่กำหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพงศ รัตนนุพงศ  (2558) ศึกษาคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยขาว SMM  ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงาน โดยรวมอยูในความคิดเห็นระดับมาก  

3) ดานระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา บุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนง

และศาลอาญาพระโขนง มีความคิดเห็นตอระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาบุคลากรฯ     

ใหความสำคัญกับการทำงานใหสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สอดคลองกับทฤษฎีของ Peterson & Plowman 

(1953 อางถึงใน วิภาภรณ สรอยเพชร, 2562) กลาววา เวลาที่ใชในการดำเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตอง

ตามหลักการที่เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทำงานใหสะดวกรวดเร็วขึ้น และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ แพรวพรรณ ตรีชั ้น และคณะ (2563) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน

อุตสาหกรรมอาหารแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวา

ภาพรวมอยูในระดับมาก  

 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา

พระโขนง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

1) บุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มี ระดับการศึกษาตางกัน ทำให

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ตางกัน  เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความเห็นวาบุคลากรฯ ที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน เปนตัวกำหนดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูที่มี

ระดับการศึกษาที่สูงกวาอาจมีความคิดที่กวางไกล มีกระบวนการทางความคิดที่เปนระบบ มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห แยกแยะขอมูลไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณา แสงสุข (2562) ศึกษาประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรศาลอาญากรุงเทพใต ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานของเจาหนาที่ศาลอาญากรุงเทพใตที่แตกตางกัน  

2) บุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีตำแหนงงานตางกัน ทำให

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความเห็นวาบุคลากรฯ ที่มีตำแหนง

งานตางกัน เปนตัวกำหนดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั ้งนี ้อาจเปนเพราะวาผู ที ่มีตำแหนงสูงกวา            

มีประสบการณและความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหนง ซึ่งไดมาจากการสอบคัดเลือกที่มีการแขงขันสูง

กวาระดับตำแหนงงานที่ต่ำกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา แสงสุข (2562) ศึกษาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรศาลอาญากรุงเทพใต  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานตำแหนงงาน มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานของเจาหนาที่ศาลอาญากรุงเทพใตที่แตกตางกัน  

 3   ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝาย

ธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 

 1)  คุณภาพชีวิตในการทำงาน  ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมี

ความเห็นวา บุคลากรฯใหความสำคัญกับความกาวหนาและความมั่นคงในงาน สอดคลองกับแนวคิดของ     

อนรรฆนง กฤษณรักษปาณ (2557) กลาววา  หากพนักงานมีความกาวหนาและความมั่นคงในงานมากเทาใด 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้เพราะพนักงานทุกคนที่เขามาทำงานยอมตองการที่จะมี

หนาที่การงานที่มั่นคง รวมถึงมีความกาวหนาในสายงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณฐจินต เส่ียงโชคอยู (2561) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีว ิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ

กรมสรรพากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานโอกาสและความกาวหนา 

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

2) คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานบูรณาการทางดานสังคมหรือการทำงานรวมกัน มีผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง เปนไปตาม

สมมติฐาน ผูวิจัยมีความเห็นวา บุคลากรฯใหความสำคัญกับการบูรณาการทางดานสังคมหรือการทำงานรวมกัน 

สอดคลองกับแนวคิดของ  เมธี ไพรชิต (2556 อางถึงใน สุขถาวร วีระพันธ, 2561) กลาววา ปจจัยที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายสาเหตุ ทั้งทางตรงและทางออม การใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงานรวมกัน มีการสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร เพื่อใหเกิดแนวความคิดหรือการ

สรางสรรคส่ิงใหมๆก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สำคัญ เพื่อใหผลของงานเกดิประสิทธิภาพอยางสูงสุดตามเปาหมายที่วาง

ไว สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ศฤงคาร (2561) ทำการศึกษาบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตการ

ทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานการ   

บูรณาการทางดานสังคม มีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน  
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3) คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมี

ความเห็นวา บุคลากรฯใหความสำคัญกับสิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน สอดคลองกับแนวคิดของ      

ซคูเลอรและคณะ (Schuler, et. al., 1989 อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541, อางถึงใน วาริณี โพธิราช, 2558) กลาววา 

สิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน ทำใหพนักงานรูสึกสนใจงานมากขึ้น จากการใหพนักงานมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ การใชสิทธิออกเสียง อันจะสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ 

ศฤงคาร (2561) ทำการศึกษาบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

พนักงาน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทำงาน ดานสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน  

ขอเสนอแนะการวิจัย  

ปจจัยสวนบุคคล 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก ระดับการศึกษา และตำแหนงงาน 

ตางกันทำใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง

ตางกัน ผูบริหารจึงควรใหความสำคัญสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยพิจารณาทั้ง 2 ดาน ในดานระดับ

การศึกษา หนวยงานควรสงเสริมใหบุคลากรมีการศึกษาตอ เชน ใหทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรที่สนใจศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น ในดานตำแหนงงาน ควรจัดโครงการใหมีการถายทอดองคความรูจากผูที่มีตำแหนงสูงกวาลงมาสู

ผูที่มีตำแหนงต่ำกวา เชน จัดโครงการสอนงานจากผูที่มีประสบการณและตำแหนงงานที่สูงกวา เนื่องจากมีความ

เชี่ยวชาญ มีองคความรู และมีทักษะที่ดีกวาผูที่มีตำแหนงงานต่ำกวา  

คุณภาพชีวิตในการทำงาน  

 คุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระ

โขนงและศาลอาญาพระโขนง มี 3 ดาน คือ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานบูรณาการทางดาน

สังคมหรือการทำงานรวมกัน และดานสิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน พบวา  คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานความกาวหนาและมั่นคง

ในงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 

ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสำคัญสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาถึงความกาวหนาและมั่นคง

ในงานของผูใตบังคับบัญชา เชน สนับสนุนใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการสอบเลื่อนตำแหนงในระดับตางๆที่

สูงขึ้น จัดอบรมใหความรูหรือแนะแนวทางการสอบเลื่อนตำแหนง ใหความสำคัญกับการกาวหนาในสายงาน

อาชีพของผูใตบังคับบัญชา เชน เมื่อบุคลากรมีคุณสมบัติครบตามกำหนดควรเปดโอกาสใหสามารถสอบเลื่อน

ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามโอกาสและความเหมาะสม  

 2.  ดานบูรณาการทางดานสังคมหรือการทำงานรวมกัน คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานบูรณาการทางดาน

สังคมหรือการทำงานรวมกัน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝายธรุการในศาลแพงพระโขนงและศาล
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อาญาพระโขนง ดังนั้น ผูบริหารจึงควรใหความสำคัญสำหรับการพัฒนาทรพัยากรบุคคล โดยพิจารณาถึงการบูรณาการ

ทางดานสังคมหรือการทำงานรวมกัน เชน มีจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากรใหมีการทำ

กิจกรรมรวมกันเพื่อใหบุคลากรรูจักกันมากขึ้น มีความเขาใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น เชน จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 

กิจกรรมทองเที่ยวประจำป  เปนตน 

 3.  ดานสิทธิสวนบุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิสวนบุคคลหรือ

ประชาธิปไตยในที่ทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายธุรการในศาลแพงพระโขนงและศาล

อาญาพระโขนง ดังนั้น ผูบริหารจึงควรใหความสำคัญสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาถึงสิทธิสวน

บุคคลหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน เชน ทุกคนภายในองคกรตองรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูบังคับบัญชาให

ความเปนธรรมกับลูกนองอยางเทาเทียมกัน หากลูกนองไมไดรับความเปนธรรมหนวยงานเปดโอกาสใหสามารถรอง

ทุกขตอผูบังคับบัญชาได   

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป   

1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาจมีความเกี่ยวของกับปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยดานโครงสรางองคกร ปจจัย

ดานบุคคล เชน ลักษณะนิสัยใจคอสวนบุคคล ปญหาดานชีวิตสวนตัวของแตละบุคคล ปจจัยดานเทคโนโลยี    

เปนตน ในการศึกษาครั้งตอไปผูศึกษาควรศึกษาตัวแปรดานอื่นๆดวย 

2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงปริมาณเทานั้น อาจทำใหไมไดรับผลของงานวิจัยในเชิงลึก ดังนั้น

ในการทำวิจัยครั้งตอไปอาจทำการวิจัยในเชิงคุณภาพรวมดวย เชน มีการเขาไปสัมภาษณบุคลากรในหนวยงาน 

ทั้งนี้เพื่อใหไดรับขอมูลในเชิงลึกของแตละปจจัยมากยิ่งขึ้น  

3. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในสำนักงานศาลยุติธรรมแหงอื่น เพื่อใหไดขอคนพบที่มีความหลากหลาย

สามารถนำมาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อนำผลการศึกษามาปรับใชในสำนักงานศาลยุติธรรมไดทั่วประเทศ 

เอกสารอางอิง  

กิตติมา  พันธพุทธรัตน.(2556).ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน และความตั้งใจใน

 การลาออกจากงานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเครือขายการบริการและการขาย 1 เขตการ

 บริการและการขาย 1.วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ณฐจินต เสี่ยงโชคอยู. (2561).ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ของขาราชการกรมสรรพากรในกรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 13           

 (1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) , 62. 

เบญจมาศ อิ่มมาก. (2558).คุณภาพชีวิตและความเครียดในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

 ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น.คนควาอิสระบ ร ิ ห า ร

 ธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 



15 
 

เบญจวรรณ ศฤงคาร.(2561).บรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน

 ของพนักงาน.วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา, 7(1),37. 

ประพันธ ชัยกิจอุราใจ. (2560). คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการและประสิทธิภาพ

 ในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลมุอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม.ทุนอุดหนุน

 การวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ปวีณา แสงสุข. (2562).ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรศาลอาญากรุงเทพใต.สารนิพนธ                 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ปทมาพร ทอช.ู (2559).ประสิทธิภาพในการทำงาน.สืบคนเมือ่ 19 กุมภาพันธ 2565, จาก 

 http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?=771  

ปยวรรณ บรรพชาติ. (2563). ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในสำนักงานที่ดิน

 กรุงเทพมหานคร.สารนิพนธรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

แพรวพรรณ ตรีชั้น และคณะ. (2563).ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารแหงหนึ่งใน

 จังหวัดนครปฐม.ournal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University, 7(2),231. 

รัตนชนก จันยัง. (2556). ปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองคกรไมแสวงผล

 กำไร. การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

วาร ิณี  โพธิราช. (2558).ค ุณภาพชีว ิตการทำงานของลูกจ างในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.

 วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วิภาภรณ สรอยเพชร. (2562).การศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของ

 ขาราชการศาลแขวงสมุทรปราการ.คนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

สมพงศ รัตนนุพงศ.(2558).คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยขาว 

 SMM.สารนิพนธพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สุขถาวร วีระพันธ. (2561).ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกระทรวงโยธาธิการและขนสง 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วิทยานิพนธร ัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อนรรฆนง กฤษณรักษปาณ.(2557).ความสัมพันธระหวางปจจัยของคุณภาพชีวิตในการทำงานกับพฤติกรรมการ

 เปนสมาชิกที ่ด ีขององคกร กรณีศึกษาธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ ่ง.คนควาอิสระบริหารธุรกิจ

 มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อัมราพร เกื้อฉิม.(2560). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรม : 

 กรณีศึกษาศาลฎีกา.การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

เอนก ลลิตวสุภิญโญ. (2559). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช

 ภัฏนครปฐม.การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?=771

