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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา    พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตาม สถานภาพ  ระดับรายได (ตอเดือน)  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหนวยงานที่สังกัด 3) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัดศาลแพง
พระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร จํานวน 82 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองในการเก็บรวมรวมขอมูลสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความ แตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาขาราชการฝายตุลาการ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดศาลแพงพระโขนงและศาล
อาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่มี สถานภาพ (เพศ อายุ และสถานภาพการสมรส) ระดับรายได (ตอเดือน) ระดับการศึกษา ตําแหนง 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระ
โขนงโดยรวมไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ : สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร; ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัดศาล
แพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 

This research study Objective 1) to study the Competency for workers of personal in the Phrakhanong Civil 
Court and Phrakhanong Criminal Court Bankok. 2) to study the Competency for workers of personal in the 
Phrakhanong Civil Court and Phrakhanong Criminal Court Bankok by Status, Income, Education, Position, Term of 
service and Segment. 3) to study the Employee motivation affect the Competency for workers of personal in the 
Phrakhanong Civil Court and Phrakhanong Criminal Court Bankok. 

The sample of this research is that The Judicial Officer of the Court of Justice, government employee and 
temporary worker in the Phrakhanong Civil Court and Phrakhanong Criminal Court Bankok, was 82 people using a 
questionnaire to collect data Statistics for data analysis include frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The hypothesis were tested by Independent Sample (t-test), one-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical 
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significant differences testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which 
pair are different. 

The results of hypothesis testing showed that The Judicial Officer of the Court of Justice, government 
employee and temporary worker in the Phrakhanong Civil Court and Phrakhanong Criminal Court Bankok, Having 
personal characteristics in terms of gender, age, status, rank and salary education, position working period, and 
segment is different, which makes Competency in their Operations of The Judicial Officer of the Court of Justice, 
government employee and temporary worker in the Phrakhanong Civil Court and Phrakhanong Criminal Court Bankok 
is non-different.  

Keywords: Competency in their Operations; The Judicial Officer of the Court of Justice, government employee and 
temporary worker in the Phrakhanong Civil Court and Phrakhanong Criminal Court Bankok. 
 
บทนํา 

ดวยวิสัยทัศนของประเทศไทยที่วา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใชโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน หรือที่เราเรียกกันวา ไทยแลนด 4.0  หรือประเทศไทย 4.0 ดังนั้นระบบราชการก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยน เพื่อใหสอบรับ และสงเสริมไทยแลนด 4.0  จึงจําเปนตองมีการปฏิรูประบบราชการและขาราชการซึ่งเปนฟนเฟองสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาลรัฐบาลสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับทิศทางการบริหารของประเทศ 

สํานักงานศาลยุติธรรมไดนาํหลักสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคล นับตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยการจัดทําแผนแมบทการพฒันา
ขาราชการศาลยุติธรรมและไดนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ Competency Based Development มาใช    
โดยกําหนดใหมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) 13 สมรรถนะ และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) 160 สมรรถนะ 
แตดวยสภาวการณตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับ มีการนําหลักสมรรถนะมาประยุกตใชในการบริหารงานบุคคลมากข้ึน 
จึงไดมีการปรับปรุงสมรรถนะของสํานักงานศาลยุติธรรมใหม เพื่อใหทันกับสภาวการณที่เปลี่ยนไป โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงสมรรถนะใหม 
ไดกําหนดสมรรถนะ ออกเปน 2 ประเภท คือสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงาน รวมทั้งกําหนดระดับสมรรถนะ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการศาลยุติธรรม 4 ประเภท 25 สายงาน ประกอบดวย  

1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการศาลยุติธรรมทั้ง ระบบเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค
รวมกัน  

2. สมรรถนะในงาน คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานในแต ละดานเพื่อสนับสนุนใหขาราชการศาลยุติธรรมแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และ สงเสริมใหขาราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติภารกิจในหนาที่ใหดียิ่งข้ึน 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ “สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร” เพื่อใหทราบถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงในดานตาง ๆ เพื่อให
ทราบถึงความแตกตางของสมรรถนะในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อใหทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลกรขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง   กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง  กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม 
สถานภาพ  ระดับรายได (ตอเดือน)  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหนวยงานที่สังกัด  

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ขอบเขตของประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้จะทําการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําศาลแพง    
พระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 2 ศาล  ซึ่งมีจํานวนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ 
และลูกจางชั่วคราว ทั้งหมด 82 คน 
 2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973)          
ที่ขนาดประชากร 100 คน โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 5% และระดับคาความเชื่อมั่นที่ 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 82 
ตัวอยาง 

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง
และศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร เปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  

4. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาเพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพง
พระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ประกอบดวยตัวแปรดังตอไปนี้ 

 4.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย (1)  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ ระดับรายได (ตอเดือน) ระดับการศึกษา ตําแหนง  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหนวยงานที่สังกัด  (2)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล 
ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา 

4.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
จานวน 5 ดาน ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  ดานการบริการที่ดี ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการยึดมั่นในความถูกตอง 
ชอบธรรมและจริยธรรม และดานการทํางานเปนทีม 
 5. ขอบเขตระยะเวลา ผูวิจัยกําหนดการดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อทราบถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 
3. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา     

พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 

ธีระพล  เจริญสุข (2564, 5) ไดใหความหมายเก่ียวกับการมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหตรงตามเปาหมาย 

ตามมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติงานของกรมสรรพาสามิตสําเร็จลุลวง  

 ณัฏฐนรินทร  สุขลิ้ม (2562, หนา 5) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การกําหนดมาตรฐาน / 

เปาหมายการดําเนินงาน / กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ และความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการใหเต็มกําลังสามารถเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกภาครัฐและประชาชน 



4 
 

 
 

ศรัณนพัชน  ไผพูล (2559, หนา 6) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับการมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติราชการใหดีหรือ

เกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดข้ึนตลอด

รวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากาและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมา

กอน 

จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา    
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ดานการมุงสมฤทธิ์ หมายถึง มีความมุงมั่น อดทน ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานใหตรงตามเปาหมายและรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการสําเร็จลุลวง 
ดานการบริการที่ดี 

ธีระพล  เจริญสุข (2564, 5) ไดใหความหมายเก่ียวกับการบริการที่ดี หมายถึง การเพิ่มทักษะดานการใหบริการดวยความตั้งใจ        

มีความรับผิดชอบ และสามารถแกปญหาใหประชาชนผูติดตอได 

ณัฏฐนรินทร  สุขลิ้ม (2562, หนา 5) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับสมรรถนะดานบริการที่ดี หมายถึง การใหบริการอยางเต็มใจ      

แกประชาชน องคกร หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหไดรับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจ มีการนําเสนอข้ันตอนการรับ

บริการ การเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรอยางชัดเจน 

ศรัณนพัชน  ไผพูล (2559, หนา 6) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับการบริการเปนเลิศ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ

ขาราชการในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชนตลอดจนหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา     
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ดานการบริการที่ดี หมายถึง การเพิ่มทักษะดานการใหบริการที่ชัดเจนถูกตอง ดวยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ 
และกระตือรือรนสามารถแกปญหาใหประชาชนผูติดตอดวยความโปรงใสและเทาเทียมกันทันทวงที 
ดานการสั่งสมความเชีย่วชาญในงานอาชีพ 

ธีระพล  เจริญสุข (2564, 5) ไดใหความหมายเก่ียวกับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การนําเอาความรูจาก       

การฝกอบรมและการปฏิบัติงานมาประยุกตใชในการพัฒนาทักษะดานตางๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 

ณัฏฐนรินทร  สุขลิ้ม (2562, หนา 5) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับสมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง    

การนําความรูที่ไดรับจากการใฝรู/ศึกษาคนควาและการสั่งสมประสบการณจากการทํางาน พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและประชาชน มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชในการทํางานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

ศรัณนพัชน  ไผพูล (2559, หนา 6) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับความเขาใจในองคกรและระบบงานหรือการสั่งสมความเชี่ยวชาญ    

ในงานอาชีพ หมายถึง มีการวางแผน ความขวนขวาย สนใจใฝรู เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ 

ดวยการศึกษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ    

เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา     
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การพัฒนาความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน    
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  นําเอาความรูจากการฝกอบรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ
ดานตางๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

ธีระพล  เจริญสุข (2564, 6) ไดใหความหมายเก่ียวกับการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติตน

ใหถูกตองตามจรรยาบรรณขาราชการ ถูกตองตามกฎหมาย มีความประพฤติที่ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ ประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม 

ณัฏฐนรินทร  สุขลิ้ม (2562, หนา 5) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับสมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ ดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง เพื่อรักษาผลประโยชนของรัฐ

เปนที่พึ่งของประชาชน 
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ศรัณนพัชน  ไผพูล (2559, หนา 6) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม หมายถึง การครองตนและ

ประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุงประโยชน      

ของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุน

ผลักดันใหภารกิจหลักภารรัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา   

พระโขนง กรุงเทพมหานคร ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติตนดวยความรับผิดชอบ โปรงใส 

และเปนธรรมใหถูกตองตามจรรยาบรรณของขาราชการที่ดี ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด มีความประพฤติที่ซื่อสัตย 

สุจริต เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม 

ดานการทํางานเปนทีม 
ธีระพล  เจริญสุข (2564, หนา 6) ไดใหความหมายเก่ียวกับการทํางานเปนทีม หมายถึง ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถ

เสนอความคิดเห็น กลาตัดสินใจเพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ณัฏฐนรินทร  สุขลิ้ม (2562, หนา 5) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับสมรรถนะดานการทํางานเปนทีมหมายถึง การรวมแรงรวมใจกันใน

กลุม/ฝาย รับฟงความคิดเห็น ชวยเหลือเก้ือกูล สนับสนุน และเคารพใหเกียรติเพื่อนรวมงานเพื่อดําเนินกิจกรรมใหประชาชนไดรับบริการที่ดี

เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 

ศรัณนพัชน  ไผพูล (2559, หนา 7) ไดใหคํานิยามศัพทเก่ียวกับการทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนเปน

สวนหนึ่งในทีมงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีมและความสามารถในการสรางและดํารงรักษา

สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา     
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ดานการทํางานเปนทีม หมายถึง ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหการสนับสนุนชวยเหลือผูรวมงาน มีความ
สามัคคี มีสวนรวมในการตัดสินใจ และการรับฟงความคิดเห็นสวนรวมเพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นิชนุ เชื้อพรรณงาม, (2563) ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ         
ที่มีเพศแตกตางกัน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตางๆ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานนั้นก็ไมแตกตางกัน 

พรพิมล พิทักษทรัพย  (2559) ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานที่มีอายุ 20 – 30 ป และชวงอายุ 41 – 50 ป สวนใหญ (รอยละ 
83.33 รอยละ 82.35 รอยละ 75 ตามลําดับ) มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง สรุปไดวาอายุไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาพนักงานที่มีอายุตางกัน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไมตางกัน 

ศตวรรษ  กล่ําดิษฐ (2560) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพสมรสโดยการใชคาทดสอบ      
F-test พบวาสถานภาพสมรสที่แตกตางกันสงผลตอการปฏิบัติงานไมแตกตาง 

ธีระพล  เจริญสุข, (2564) ผลการวิเคราะหพบวา  บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะการทํางานของบุคลากรไมตางกัน 

ศุพัชรา  ลาลี้, ดร.สุรวี  ศุนาลัย,  (2560) ผลการวิเคราะหพบวา ระดับการศึกษาของบุคลากรเทศบาลตําบลทาสายลวดที่แตกตาง
กันสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยสมรรถนะทุกดาน พบวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
สูงกวาระดับปวส./อนุปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีในทุกดาน อาจเปนเพราะบุคลากรที ่ระดับการศึกษาที่สูงกวายอมมีความรูความเขาใจ
ในงานทั้งดานงานบริหารและดานปฏิบัติงานที่มากกวาอยูแลว จึงทําใหมีสมรรถนะที่สูงกวาอาจเกิดจากการไดรับโอกาสในการเขาฝกอบรม 
หรือการสัมมนามากกวา จึงสงผลใหสมรรถนะในทุกๆ ดานสูงกวาระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

ขนิษฐา ปานผา (2558) พบวาสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ของครูตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู               
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีจําแนกตามวิทยฐานะในภาพรวมไมแตกตางกัน และ พบวา สมรรถนะในการปฏิบัติ
หนาที่ของครูตามความคิดเห็นของผูบริการสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีจําแนกตาม หนวยงาน
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ที่สังกัด ในภาพรวมไมแตกตางกัน และ พบวา สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ของครูตามความคิดเห็นของผูบริการสถานศึกษาและครู       
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีจําแนกตาม หนวยงานที่สังกัด ในภาพรวมไมแตกตางกัน  
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และไดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว จึงไดนาขอมูลนั้นมาประมวลผลดวยการ
วิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวน

บุคคล ประกอบดวย สถานภาพ ระดับรายได (ตอเดือน) ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสวนงานที่สังกัด  
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน      
ที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนา  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานการ     
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และดานการทํางานเปนทีม   

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
2.1 เพศ และ สถานภาพการสมรส ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตางกัน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ    

t – test หากพบความแตกตางจะนาไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวธิีสถิติ LSD 
2.2 อายุ ระดับรายได (ตอเดือน) ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ สวนงานที่สังกัด ตางกัน

ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตางกัน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)      
หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทยีบเปนรายคู โดยใชวธิีสถิติ LSD 

2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิต ิ         
การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression) หรือการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทาง 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลพบวา บุคลาการศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุม
ตัวอยาง สวนใหญ มีสถานภาพเปนเพศหญิง สถานภาพการสมรส โสด มีระดับรายได (ตอเดือน) จํานวน15,000-25,000 บาท  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีระดับตําแหนงปฏิบัติการ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปข้ึนไป  และมีสวนงานที่สังกัดสวนคดีระหวาง
พิจารณา 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ดานประกอบดวย ดานความสําเร็จ
ในงานที่ทําของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา โดยผลการ
วิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม พบวา บุคลากรของศาลแพงพระโขนงและ
ศาลอาญาพระโขนงใหความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา             
ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคลมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 

การวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง จําแนกตามปจจัย    
สวนบุคคล ประกอบดวย สถานภาพ ระดับรายได (ตอเดือน) ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสวนงานที่สังกัด 
โดยผูวิจัยใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (t – test หรือ One-way ANOVA) ซึ่งเปนความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 2 กลุม 
เมื่อพบ ความแตกตางจะนาไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวธิีสถิติ LSD ผลการวิเคราะห มีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามสถานภาพ (เพศ; อายุ; 
สถานภาพการสมรส) พบวา บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีเพศ อายุ และสถานภาพกัน ตางกันทําใหสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน  

3.2 ตารางผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง จําแนก
ตามระดับรายได (ตอเดือน) พบวา บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีระดับรายได (ตอเดือน) ตางกัน ทําใหสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน  

3.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามระดับการศึกษา ตําแหนง 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน  ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน  

4. ผลการวิเคราะหแรงจูใจในการปฏิบัติงานที่มีผลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา    
พระโขนง ดังนี้ 

4.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในงานที่ทํา มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

4.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
และดานการทํางานเปนทีม 

4.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนา มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานความเชี่ยวชาญ     
ในงานอาชีพ และดานการทํางานเปนทีม 
 
อภิปรายผล 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร           
โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 5 ดาน ไดแก  

1.1  ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา บุคลากรของศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงใหความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ณัฏฐนรินทร     

สุขลิ้ม (2562, หนา 5) กลาววา สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การกําหนดมาตรฐาน / เปาหมายการดําเนินงาน / กิจกรรม      

เพื่อพัฒนาระบบ และความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการใหเต็มกําลังสามารถเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

แกภาครัฐและประชาชน  

1.2 ดานการบริการที่ดี พบวา บุคลากรของศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงใหความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ   
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการบริการที่ด ีโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองตามกับแนวคิดของ  ธีระพล  เจริญสุข (2564, 
หนา 5)  กลาวไววา การบริการที่ดีหมายถึง การเพิ่มทักษะดานการใหบริการดวยความตั้งใจ มีความ รับผิดชอบ และสามารถแกปญหาให
ประชาชนผูติดตอได  

1.3 ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พบวา บุคลากรของศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงใหความ

คิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด            

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฏฐนรินทร  สุขลิ้ม (2562, หนา 5) กลาวไววา  สมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง 

การนําความรูที่ไดรับจากการใฝรู/ศึกษาคนควาและการสั่งสมประสบการณจากการทํางาน พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและประชาชน มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชในการทํางานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว    

1.4 ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม พบวา บุคลากรของศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง

ใหความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม         
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ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศรัณนพัชน  ไผพูล (2559, หนา 6) กลาวไววา การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 

หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ

ตนโดยมุงประโยชน ของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญ   

ในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภารรัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว   

 1.5 ดานการทํางานเปนทีม พบวา บุคลากรของศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงใหความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฏฐนรินทร  

สุขลิ้ม (2562, หนา 5) กลาวไววา สมรรถนะดานการทํางานเปนทีมหมายถึง การรวมแรงรวมใจกันในกลุม/ฝาย รับฟงความคิดเห็น ชวยเหลือ

เก้ือกูล สนับสนุน และเคารพใหเกียรติเพื่อนรวมงานเพื่อดําเนินกิจกรรมใหประชาชนไดรับบริการที่ดีเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามที่วางไว   

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ ระดับรายได (ตอเดือน) ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสวนงานที่สังกัด 
ตางกันทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรตางกัน สามารถสรุป ไดดังนี้ 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามสถานภาพ (เพศ) พบวา 
บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีเพศตางกัน ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ศตวรรษ  กล่ําดิษฐ (2560) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศโดยการใชคาทดสอบ t-test 
พบวาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะที่สงผลตอการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามสถานภาพ (อายุ) พบวา 
บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีอายุตางกัน ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรพิมล พิทักษทรัพย  (2559) ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานสวนใหญ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง สรุปไดวาพนักงานที่มี
อายุตางกัน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไมตางกัน  

2.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามสถานภาพ (สถานภาพการ
สมรส) พบวา บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลา
โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศตวรรษ  กล่ําดิษฐ (2560) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามสถานภาพสมรสโดยการใชคาทดสอบ F-test พบวาสถานภาพสมรสที่แตกตางกันสงผลตอการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

2.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง จําแนกตาม
ระดับรายได (ตอเดือน) พบวา บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีระดับรายได (ตอเดือน) ตางกัน ทําใหสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิชนุ เชื้อพรรณงาม, (2563) ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานบริษัท         
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ ที่มีรายไดแตกตางกัน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตางๆ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

2.5 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 
บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน       
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศตวรรษ  กล่ําดิษฐ (2560) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาโดย
การใชคาทดสอบ t-test พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

2.6 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามตําแหนง พบวา บุคลากร
ศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีตําแหนงตางกันทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นิชนุ เชื้อพรรณงาม (2563)  ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ     
ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตางๆ โดยภาพรวมไมแตกตาง  

2.7 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
พบวา บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
ไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  พรพิมล พิทักษทรัพย  (2559) ผบการวิเคราะหพบวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํา
กวา 6 ป และตั้งแต 6 ป ข้ึนไป สวนใหญ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง สรุปไดวา พนักงานที่มีระยะในการปฏิบัติงานตางกัน มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
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2.8 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนง จําแนกหนวยงานที่สังกัด พบวา 
บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกันทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน      
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัณนพัชร  ไผพูล, (2559) พบวา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุจําแนกตามสวนงานที่สังกัด ไมแตกตางกัน  
 3. ผลการวิเคราะหแรงจูใจในการปฏิบัติงานที่มีผลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญา    
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ           
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งบุคลากรใหความสําคัญกับแรงาจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล ที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวาสวนใหญบุคลากรของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                  
ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคลในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ  เกศณรินทร  งามเลิศ (2559, หนา 6)  กลาวไววา 
ความสําเร็จในงานที่ทํา หมายถึง ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางสําเร็จตามกําหนด สามารถแกปญหาตางๆ           
ที่เกิดข้ึนไดและรูสึกภูมิใจเมื่อผูบังคับบัญชาพึงพอใจในผลงาน   

3.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็น
วาสวนใหญบุคลากรของบคุลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับ
นับถือในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ  พระพงษศักดิ์  สนตมโน (เกษวงศรอด) (2561, หนา 7) ไดกลาวไวเก่ียวกับดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลขององคกรไดรับความเชื่อถือและความไววางใจ รวมไปถึงการไดรับการยกยองจากองคกร     
จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเมื่อทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไว  

3.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสวน
ใหญบุคลากรของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ        
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของประเสริฐ อุไร (2559, หนา 41) ไดกลาวไวเก่ียวกับการไดรับการยอมรับ (Recognition 
for Achievement) หมายถึง พนักงานไดรับการแสดงความยินดีจากเพื่อนรวมงาน การกลาวยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชาเมื่อการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ ผลงานเปนที่ยอมรบตอผูบังคับบัญชา การปฏิบัติงานเปนที่พอใจตอเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชายอมรับฟง
ความคิดเห็น มีผลใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานไดดียิ่งข้ึน  

3.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ ที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสวนใหญ
บุคลากรของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ เกศณรินทร  งามเลิศ (2559, หนา 6) ไดกลาวไวเก่ียวกับความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรับมอบหมาย   
ใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบงานไดอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด  

3.5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนา ที่มีผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสวนใหญ
บุคลากรของบุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในระดับมาก      
ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ เกศณรินทร  งามเลิศ (2559, หนา 6) ไดกลาวไวเก่ียวกับความกาวหนา หมายถึง ไดรับเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหนงใหสูงข้ึนในองคการไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอเพื่อหาความรูเพิ่ม สนับสนุนในดานการฝกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน           
ที่เก่ียวของ  
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชเปนประโยชนและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง ดังนี้ 

1. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ บุคลากรขององคกรควรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน อดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน สามารถ
ทํางานไดตรงตามเปาหมายสามารถทํางานไดตรงตามเปาหมาย และรักษามาตรฐานการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ในการเสริมสรางสมรรถนะ    
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรเพื่อพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยูเสมอ  
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2. ดานการบริการที่ดี  บุคลากรขององคกรควรเนนการใหบริการดวยความโปรงใส ความเทาเทียมกัน ใหความชวยเหลือผูมารับ
บริการอยางทันทวงที มีความตั้งใจ รับผิดชอบและกระตือรือรนในการบริการดวยอัธยาศัยที่ดี และใหขอมูลขาวสารดานการบริการที่ชัดเจน
ถูกตอง เพื่อสงเสริมระบบการใหบริการมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

3. ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ บุคลากรขององคกรควรสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
มีการนําความรูจากการฝกอบรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และมีการสงเสริมใหมีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนและ
การพัฒนาทักษะดานตางๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 

4. ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม บุคลากรขององคกรควรใหความสําคัญในการยึดมั่นในหลักการและ
จรรยาบรรณของขาราชการที่ดี ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละสวนตนเพื่อสวนรวม  และปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ โปรงใส             
และเปนธรรม  

5. ดานการทํางานเปนทีม บุคลากรขององคกรควรมีการสนับสนุนชวยเหลือผูรวมงาน มีการรับฟงความคิดเห็นสวนรวม มีความ
สามัคคีในหนวยงานโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว และมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในหนวยงาน เพื่อใหทีมงาน กลุม หรือหมูคณะนั้นๆ 
บรรลุเปาหมายรวมกันไดอยางดีที่สุด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะบุคลากรของหนวยงานในสังกัดศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงเทานั้นซึ่งกลุมตัวอยาง

คอนขางนอย หากเทียบกับประชากรทั้งหมดในสังกัดศาลชั้นตนในเขตกรุงเทพมหานคร ทําใหการศึกษาคร้ังนี้ไปใชเฉพาะในวงแคบ ดังนั้น    
ถามีการศึกษาในเร่ืองเดียวกันควรศึกษา หนวยงานศาลอ่ืนในสังกัดศาลชั้นตนในเขตกรุงเทพมหานครดวย เนื่องจากบริบทของแตละ
หนวยงานหรือ ทองถ่ินแตกตางกันเพื่อใหมีกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากข้ึน หรือขอบเขตการศึกษาที่กวางขวางข้ึน เพื่อใหผลการศึกษาเปน
สากล และนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปจจัยดานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง กรุงเทพมหานคร เชน องคความรู (Knowlead) ทักษะ (Skill) แนวความคิดสวนบุคคล          
(Self Concept) คุณสมบัติประจําตัว (Traits) และทัศนคติ (Attitude) เปนตน เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารของ
องคกรสําหรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน  

3. ควรนําสถิติอ่ืนๆ มาใชในการทดสอบและวิเคราะหที่นอกเหนือจากที่ใชวิเคราะหผลในวิจัยนี้ เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความ
หลากหลายแตกตาง เกิดความนาสนใจและสามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึน 
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