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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน
ศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านความสาเร็จ
ของงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการ ด้า นสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้า นการได้รับ ก ารยอมรับ
โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุการทางาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 355 คน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) โดยใช้แบบสอบถามที่จัดทาขึ้นผ่าน Google Forms เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ โดยใช้วิธีของ LSD
ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จานวน 355 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีอายุ 30 - 39
ปี จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีสถานภาพโสด จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีตาแหน่งระดับปฏิบัติการ จานวน 118 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 33.2 มีอายุการทางาน 1 – 10 ปี จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,000 - 40,000 บาท จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้า ราชการ
สานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือด้านความสาเร็จของงาน ด้านความก้า วหน้า
ในการทางาน ด้า นสภาพแวดล้อ มในการทางาน ด้ า นการได้รับ การยอมรับ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามลาดับ
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน; ข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรม

ABSTRACT
The objectives of this study were to study the motivation for practice of the civil
servant of the Court of Justice in Bangkok and vicinity in work advancement, the aspects of
work achievement, remuneration and welfare benefits, working environment and receiving
acceptance. The factors are classified by personal factors including sex, age, marital status,
education, position, work of experience and average monthly income.
The sample group consisted of 355 employees’ civil servant of the Court of Justice
in Bangkok and vicinity by using accidental sampling method. A questionnaire was used for
data collection that conducted by Google Forms. The data were statistically analyzed by
using frequency, percentage, mean, suing the t-test to test the hypothesis with one-way
ANOVA. If differences are found, they are compared on a pair basis by using LSD method.
The study results were as follows: 1) The sample group consisted of 355
employee’ civil servant of the Court of Justice in Bangkok and vicinity. The major were
female 231 people representing 65.1%, aged between 30 - 39 years old 149 people
representing 42.0%, were single 201 people representing 56.6%, graduated was Bachelor’s
degree 244 people representing 68.7%, were practitioner level 118 people representing
33.2%, period of work performance 1 – 10 years 118 people representing 33.2%, Salary
level 20,000 - 40,000 baht 154 people representing 43.4%. 2) The motivation for practice
of the civil servant of the Court of Justice in Bangkok and vicinity overall in high level.
Considering each aspect order, The motivation for practice in high level were the aspects
of work achievement, work advancement, working environment and receiving acceptance
respectively. The motivation for practice in moderate level was remuneration and welfare
benefits.
Keywords: The motivation for; The civil servant of the Court of Justice.
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บทนา
ปัจจุบันคนวัยทางานมีทัศนคติและค่านิยมในการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหาความก้าวหน้า
ความท้าทาย และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นสาคัญ ทาให้หลายองค์กรต้องปรับวิธีการบริหารบุคลากร รวมถึง
หันมาให้ความสาคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการทางาน หรือทิศทาง
ในการกระทา ที่ส่งผลให้สามารถทาผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น ที่สาคัญยังเป็นปัจจัยดึงดูดความสนใจของ
บุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย
สานักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการบริหารงานบุคคลโดยมีคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
(ก.ศ.) ทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรม ด้วยปัจจุบัน
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่ง
ในหน่วยงานภาคราชการ การบริหารทรัพ ยากรบุคคลในยุคใหม่จึง ต้องบริหารในลักษณะเป็ นหุ้น ส่ว น
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมองไปข้างหน้าหรือคิดล่วงหน้าในการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคคลที่องค์กรต้องการให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้อยู่
กับ องค์กรและกาหนดทิศ ทางการบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลให้มี ค วามสัม พัน ธ์ส อดคล้อ งกับ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
นาพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของแรงจูงใจในการทางานที่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และผลที่ได้
จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับผูบ้ ริหารนาไปปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก ง านศาลยุ ติ ธ รรมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
มุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลโดยมีตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
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1. ตัวแปรต้น คือปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 ตาแหน่งงาน
1.6 อายุการทางาน
1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วย
2.1 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
2.2 ด้านความสาเร็จของงาน
2.3 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.5 ด้านการได้รับการยอมรับ
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ข้ า ราชการส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 26 ศาล ซึ่งมีจานวนข้าราชการศาลยุติธรรมทั้งหมด 3,130 คน โดย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการคานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 355 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา

การทาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ริ่ ม ทาการวิ จั ย ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.2563

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธ รรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ศาลยุติธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธ รรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้
ตัวแปรต้น
(Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่งงาน
6. อายุการทางาน
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สานักงานศาลยุติธรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
2. ด้านความสาเร็จของงาน
3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
5. ด้านการได้รับการยอมรับ

สมมติฐานในการวิจัย
ข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทางาน ตาแหน่งงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันทาให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีแรงจูง ใจใฝ่สัม ฤทธิ์ของแมคคลีแ ลนด์ McClelland เน้น อธิบ ายการจูง ใจของบุคคลที่
กระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความสาเร็จมิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทา ซึ่งความต้องการ
ความสาเร็จนี้ในแง่ของการทางาน หมายถึง ความต้องการที่จะทางานให้ดีที่สุดและทาให้สาเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้
เมื่อตนทาอะไรสาเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทางานอื่นสาเร็จต่อไป หากองค์การใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์จานวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว แนวคิดทางประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดที่มีหลักการ
และเหตุผล ที่ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์สามารถดาเนินไปตามกรอบที่สังคมกาหนดไว้เป็นแม่บท ทั้งนี้
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สังคมจะทาหน้าที่ในการกาหนดให้บุคคลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะทาง
พฤติกรรมและทัศนคติคล้ายคลึงกัน
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow การตอบสนองต่อแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เบื้องหลังของมนุษย์ โดยบ่งบอกถึงความต้องการของมนุษย์ โดยเรี ยงลาดับขั้นจากความต้องการขั้นต่าสุด
จนถึงขั้นสูงสุดเรียงลาดับ 5 ขั้น
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs)
2. ความต้องการด้านปลอดภัย (Safety Needs)
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs)
4. ความต้องการความมีคุณค่า (Esteem needs)
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs)
ทฤษฎีของ Herzberg (Herzberg and other.) มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ
องค์ประกอบค้าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors)
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง
และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางาน
องค์ประกอบค้าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย(Hygiene Factors)
เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจูงใจ
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) Victer H. Vroom (1964) ได้มีการนาเสนอแนวคิด
ที่เรียกว่า ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ซึ่งเป็นการจูงใจของบุคคลที่มีผลต่อสิ่งซึ่งมีคุณค่า
ในผลลัพธ์จากการใช้ความเพียรพยายาม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกหรือลบ และคูณด้วยความคาดหวัง
จากการใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง ได้ระบุว่าการจูงใจเป็นสิ่งที่มีค่าที่แต่ละบุคคล จะต้อง
พยายามกาหนดเป้าหมายและโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) J. Stacy Adams (1965) เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ กล่าวคือ
บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ เรียกว่า output กับตัวป้อน
เรียกว่า Input คือพฤติกรรมและคุณสมบัติในตัวที่เขาใส่ให้กับงาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยู่กับ
การเปรียบเทียบการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (Perceived inputs to outputs)
เมื่อทราบระดับการรับรู้ความเสมอภาคของบุคคล ก็สามารถคาดการณ์พฤติกรรมการทางานของบุคคลนั้นได้
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สานักงานศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรมที่เคยสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมากว่า 108 ปี ได้แยกออกเป็นองค์กรอิสระ โดยมี
หน่วยงานธุรการที่เรียกว่า สานักงานศาลยุติธรรม และมีเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กร ระบบการศาลยุติธรรมเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอานาจที่จะสั่งให้ผู้พิพากษาที่มี
ตาแหน่งต่ากว่าประธานศาลฎีกาไปช่วยราชการที่ ศาลอื่นในตาแหน่งที่ไม่ต่ากว่าตาแหน่งเดิมได้ อันทาให้
เสถียรภาพของผู้พิพากษาสั่นครอน อาจถูกกระทรวงยุติธรรมแทรกแซงไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้
ตราบใดที่ศาลยังสังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรม รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงได้แยกอานาจตุลาการออกจาก
อานาจนิติบัญญัติ และอานาจบริหารอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการเป็นอิสร ะ
ที่เรียกว่า สานักงานศาลยุติธรรม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ของพนั กงานและลู กจ้ า งองค์การคลัง สิ นค้า จากการวิ จัย พบว่ า เพศ สถานภาพ ระดั บการศึกษา และ
ต าแหน่ ง งานที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านไม่ แตกต่ า งกัน ลั ก ษณะของงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการสนับสนุนการฝึกอบรมหรือสัมมนา ได้รับความเสมอภาคกัน
ไม่ได้มีแบ่งขอบเขตในเรื่องของเพศหญิง หรือชาย สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง ระดับกา รศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี และตาแหน่งงานพนักงานลูกจ้างจึงทาให้ไม่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและระยะเวลาการทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
เนื่องจากบุคคลที่มีระยะเวลาการทางานหลายปี สามารถที่จะทางานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
จุรี วรรณาเจริญกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการศึกษาพบว่าข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าปัจจัยค้าจุน เนื่องจากปัจจัยจูงใจเป็น
ปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีอิทธิพลในการสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง
ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ (2557) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นวิธีการชักนาให้
บุคลากรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ความต้องการขององค์กรจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจเป็นการกระตุ้น ให้เกิด
การกระทาต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความขยัน มีความกระตือรือร้น
ที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิ บัติงาน โดยมีความสานึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงานของตนเองจนประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังที่จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ
โดยไม่มีการจัดกระทาหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง คือ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งหมด 3,130 คน ซึ่งสามารถรู้จานวนประชากรที่แน่นอนได้ โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคานวณของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการใช้วิธีคานวณตามสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกาหนดค่าที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่าง ตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ใช้สูตรคานวณแล้วได้จานวนตัวอย่างจากการคานวณ จานวน 355 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่
ผู้วิจัยใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัย ต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยมีคาตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุการทางาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกตอบจานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามประเมินแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale)
5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด

การทดสอบวัดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
การทดสอบทาได้โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) และค้นหาข้อบกพร่องของข้อคาถามที่ใช้ตัวแปรดังกล่าวโดยได้นาโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วมาดาเนินการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
จานวน 355 คน ซึ่ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คือ ข้า ราชการส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมในพื้ น ที่ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 355 ชุด จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
คือ การนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์คานวณผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 355 คน เพื่อมาดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัย และได้นาไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วใช้คะแนนเฉลี่ย
ของประชากรแบ่งช่วงของระดับการประเมินแรงจูงใจเป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล
ซึ่งผลจากการคานวณ โดยการใช้สูตรการคานวณหาความกว้างของอนัตรภาคชั้น

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการนาข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 การนาเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
อายุการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 การนาเสนอเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)
กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก งานศาลยุ ติ ธ ร รมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาแนกตาม เพศโดยใช้สถิติ t-test ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 ตัวแปร
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุการทางาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 หรือระดับเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี LSD (Least Significant Difference)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 355 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 และเพศหญิง จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ
65.1 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือมีอายุ 20 - 29 ปี
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 , 40 - 49 ปี จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0, 50 ปีขึ้นไป จานวน
43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และต่ากว่า 20 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมาคือสมรส จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และหม้าย /
หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน
244 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ส่วนใหญ่มีตาแหน่งระดับปฏิบัติการ จานวน 118 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติงาน จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1, ระดับชานาญงาน
จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9, ระดับชานาญการ จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และระดับชานาญการพิเศษ
จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 1 - 10 ปี จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ
33.2 รองลงมาคือ ต่ากว่า 1 ปี จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1, 11 - 20 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
18.9, 21 - 30 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ 31 ปีขึ้นไป จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท บาท จานวน 154 คน คิด เป็น ร้อยละ 43.4
รองลงมาคือ น้อยกว่า 20,000 บาท จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8, 40,001 – 60,000 บาท จานวน
72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และมากกว่า 60,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 2. แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือด้านความสาเร็จของงาน
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับ ตามลาดับ
ส่วนด้านที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ส่ว นที่ 2 ด้า นความก้า วหน้า ในการทางาน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้รับผิดชอบในงานที่สาคัญ
จากผู้บังคับบัญชา, ท่านมีความสุข และภูมิใจในงานและหน้า ที่ที่ไ ด้รับ ผิด ชอบ, ท่า นมีโ อกาสก้า วหน้า
ในการปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชา, ท่านได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่งอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม, ท่านได้โอกาสให้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ตามลาดับ ด้านความสาเร็จ
ของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ
ท่ า นทุ่ ม เทกายและใจ ความสามารถ และศั ก ยภาพในการทางานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ที่ ,
ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สาเร็จ , ท่านสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ , ท่านมีการวางแผนการทางานเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้, ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ตามลาดับ ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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คือ ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน เหมาะสมกับตาแหน่งงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย,
เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและปริมาณงาน, สวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่าน
ได้รับมีความเหมาะสม ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านมีความพึงพอใจกับ
เงินรางวัลประจาปีที่ได้รับ, เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ตามลาดับ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คือ แสงสว่าง และอุณหภูมิภายในหน่วยงานเหมาะสมกับการทางาน , บรรยากาศในการทางานระหว่างท่าน
กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชามีความเอื้ออาทรและสอนงานให้ซึ่งกันและกัน, สภาพแวดล้อมในการทางาน
มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน, เครื่องใช้สานักงาน วัสดุสานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานมีจานวนเพียงพอ, เครื่องใช้สานักงาน วัสดุสานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความทันสมัย
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ ด้านการได้รับการยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก คือ ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงานในส่วนงานเดียวกัน , เพื่อนร่วมงานมักขอคาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานเสมอ,
ท่านได้รับความไว้วางใจในการเข้าร่วมงานหรือโครงการสาคัญและมีความหมายต่อหน่วยงาน, ท่านได้รับ
การยกย่อง ชื่ น ชมจากผู้ บัง คับบั ญ ชา เพื่ อนร่ว มงาน และผู้ ใต้ บั งคับ บัญ ชา เมื่อท างานบรรลุ ผ ลส าเร็จ ,
ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของท่านอยู่เสมอ ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
การศึก ษาเรื่อ ง แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของข้า ราชการส านัก งานศาลยุติธ รรมในพื้น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรม ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 355 คน
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีอายุ 30 - 39 ปี จานวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.0 มีสถานภาพโสด จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 244 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีตาแหน่งระดับปฏิบัติการ จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 มีอายุการทางาน 1 – 10 ปี
จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 40,000 บาท จานวน 154 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.4 2)

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน
ศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือด้านความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน

12
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามลาดับ

อภิปรายผล
ด้านความสาเร็จของงาน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านทุ่มเทกายและใจ ความสามารถ และศักยภาพในการทางานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ , ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหา อุ ปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สาเร็จ ,
ท่านสามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ, ท่านมีการวางแผนการทางานเพื่อให้
งานส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ , ท่ า นสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น ได้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอฮานี หีมมิหน๊ะ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่องผลกระทบของ
แรงจูง ใจในการท างานต่อผลปฏิบั ติง านของบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยศรีน ครินทรวิโ รฒ ผลการวิจั ยพบว่ า
แรงจู ง ใจในด้ า นความส าเร็จ ของงาน ลั กษณะงานที่ ป ฏิบั ติ ความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน มี ผ ลต่ อผล
ปฏิบัติงานสนับสนุนสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ อธิบายได้ ว่า บุคลากรสามารถทางานที่ได้รับมอบหมาย
สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และมีความเอาใจใส่ ทุ่มเทต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละเวลา
นอกเหนือจากเวลางานเพื่อให้งานแล้วเสร็จ พร้อมกับสามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น ลักษณะงานตรงตามวุฒิการศึกษา และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ทา ตาแหน่งงานที่ดารงอยู่เป็นงานที่มีความมั่นคง มีเกียรติ คิดว่าจะปฏิบัติงานในองค์การ มั่นใจว่า
จะไม่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย มีความรู้สึกทางบวกต่อความสาเร็ จในการทางาน
ที่ปฏิบัติจะส่งผลให้พนักงานมีแนวโน้ม ที่จะปฏิบัติงานอย่างประสิทธิผลมากขึ้น

ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้รับผิดชอบในงานที่สาคัญจากผู้บังคับบัญชา, ท่านมีความสุข
และภูมิใจในงานและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ, ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชา,
ท่านได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่งอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม, ท่านได้โอกาสให้รับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภาวงศ์ภู่มณี (2562)
ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คือ ท่า นได้รับ การสนับ สนุ นให้มี โอกาสเลื่ อนต าแหน่ ง ตามความรู้ ความสามารถ และสายงาน องค์ กร
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน ระบบการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
ในองค์กรของท่านมีความเป็นธรรมและมีมาตรฐานเชื่อถือได้ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเทียบ
กับองค์กรอื่น
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ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ แสงสว่าง และอุณหภูมิภายในหน่วยงานเหมาะสมกับการทางาน ,
บรรยากาศในการทางานระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชามีความเอื้ออาทรและสอนงานให้
ซึ่งกันและกัน, สภาพแวดล้อมในการทางานมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน, เครื่องใช้สานักงาน
วัสดุสานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานมีจานวนเพียงพอ, เครื่องใช้สานักงาน วัสดุสานักงาน ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความทันสมัย อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลัดดา พันชนัง (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอาเภอเมือง
จันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านสถานภาพใน
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากหน่วยงานมีการจัดสภาพการทางานให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระบบการปกครองบังคับบัญชา จึงทาให้มีระบบการดูแลสถานที่ สภาพภูมิทัศน์
ที่เอื้อต่อการทางาน

ด้านการได้รับการยอมรับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจ เมื่อได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
ในส่วนงานเดียวกัน, เพื่อนร่วมงานมักขอคาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานเสมอ, ท่านได้รับความไว้วางใจ
ในการเข้าร่วมงานหรือโครงการสาคัญและมีความหมายต่อหน่วยงาน, ท่านได้รับการยกย่อง ชื่นชมจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อทางานบรรลุผลสาเร็จ , ผู้บังคับบัญชายอมรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อาเภอเมื องจันทบุ รี
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การที่ครูได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเสมอสามารถเข้ากั บเพื่อนร่วมงานได้ดี และ
สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนยอมรับในการสอนและ
ความรู้ของครู ผู้บังคับบัญชาให้คา ชมเชยยกย่อง เชื่อถือไว้วางใจในการทางานรวมถึงเพื่อนร่วมงานหรือ
บุคลากรอื่น ๆ ที่ให้การยอมรับในความรู้ความสามารถในการทางาน ส่งผลให้บุคลากรได้รับการยอบรับจาก
ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน ได้รับความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย, เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและ
ปริมาณงาน, สวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ท่านมีความพึงพอใจกับเงินรางวัลประจาปีที่ได้รับ , เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพ
ในปั จ จุ บั น ตามลาดั บ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประเสริ ฐ อุ ไ ร (2559) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แรงจู ง ใจ
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ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด ผลการวิจัยพบว่า ด้านค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
ที่ทาในปัจจุบัน รองลงมาคือได้รับ ค่าทางานในเวลากลางคืน และค่ายอดการผลิตต่อเดือน (Incentive)
เหมาะสมกับจานวนชิ้น งานที่ผลิตต่อเดือน และสุดท้ายการจ่ายค่าทางานล่วงเวลา โดยคานวณเป็นชั่วโมง
ทางานมีความเหมาะสมกับงานที่ทา

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัย เห็นว่าการศึกษาในครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทาง
สาหรับผู้บริหารสานักงานศาลยุติธรรม สามารถสรุปข้อเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี้
1. ด้านความก้าวหน้าในการทางาน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ผู้บริหารสานักงานศาลยุติธรรมควรส่งเสริม
ให้บุ คลากรมี ความก้า วหน้ า ในการปฏิบั ติง าน และได้รับ การพัฒ นาความรู้ความสามารถอย่ างต่ อเนื่ อง
เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ ควรมีการปรับตาแหน่งให้สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการทางานต่างกัน จาเป็นต้องพัฒนารูปแบบการทางานที่แตกต่างกัน ได้รับการสอนงานจากผู้มีประสบการณ์
และการเปิดโอกาสให้ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานต่าง ๆ เพิ่มเติม
2. ด้านความสาเร็จของงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ผู้บังคับบัญชาควรมีการสอนงานหรือให้คาปรึกษา
กับบุคลากร ตลอดจนการวิธีการวางแผนการทางาน เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการทางานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ทันเวลา นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ
และความภู มิ ใ จให้ เ กิ ด กั บ ตั ว บุ ค ลากร อั น มี ส่ ว นช่ ว ยให้ เ กิ ด ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะทางานให้ ค วามสาเร็ จ
และมีประสิทธิภาพ
3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ควรมีการปรับเงินเดือน และพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามความเหมาะสมของตาแหน่งงาน ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ด้วยความยุติธรรม
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ ที่ทาให้บุคลากรมีความตั้งใจทางานมากขึ้น
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กรควรให้ความสาคัญกับสถานที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจจะประกอบไปด้ว ย ความสะอาดของสถานที่ทางาน ห้องปฏิบัติง านควรมีแสงสว่ าง ที่เหมาะสม
บรรยากาศในการทา งานเป็นกันเอง สิ่งอานวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
ควรมี ความทั น สมัย เพรีย บเพี ย บพร้อมส าหรับ ผู้ ป ฏิบั ติ ง าน ถือเป็ นปั จ จั ย ส าคัญ ในการปฏิบั ติ ง านให้มี
ประสิทธิภาพด้วย
5. ด้านการได้รับการยอมรับ สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ผู้บังคับบัญชาควรประชุมชี้แจงให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจต่อการยอมรับนับถือในผลงานที่ดีของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความภูมิใจในตนเอง
เพิ่มมากขึ้น และเกิดความตั้งใจในการทางานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการพึง พอใจที่ไ ด้รับ ผิด ชอบงานใหม่ ๆ
ที่ส่งผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
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