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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาล
ยุติธรรม ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการใน
ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง จ านวน 268 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมส่วนกลางที่มี 
เพศ  สถานภาพ ระดับการศึกษา  และอายุงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในกาปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง รายด้าน แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ทั้งภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
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ABSTRACT 

This research aimed to (1) to study the performance of the officials of the Central 

Courts of Justice (2) to study the efficiency in the performance of the officials of the 

Central Courts of Justice classified by personal factors, the samples used in this research. 

This was the 268 civil servants of the Central Judicial Office, using questionnaires as a 

tool to collect data. The statistics used in the descriptive analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested for comparison. 

The t-test was used to test the hypothesis using one-way ANOVA statistic. If differences 

were found, they were compared individually. Using LSD method 

The results of hypothesis testing showed that the personal factors of the 

judiciary Central with gender, status, education level There were different opinions on 

the performance of the Central Court of Justice officials and the personal factors of the 

Central Judiciary officials with average monthly income. Their opinions on the 

performance of the Central Court of Justice officials, both overall and in each aspect. No 

different 

Keywords: Performance efficiency; office civil servants  

บทน า 

ปัจจุบันการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource) หรือ “คน” นับว่าเป็นทรัพยากรหลักและส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไม่ว่าภาครัฐ
หรือเอกชน เพื่อให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุก
องค์กรจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย มีการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในทุก ๆ ด้าน การใช้แรงสมอง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนและ
ประสานงาน เพื่อจุดมุ่งหมายขององค์กร คุณภาพบุคลากรถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้งานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ศาลยุติธรรม (ศาลยุติธรรม, 2563, เว็บไซต์) เป็นองค์กรรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และยังมีการปรับปรุงโครงสร้างทาง
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การเมืองของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมากขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชน
จะได้รับเป็นส าคัญและ มาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ศาลยุติธรรมมี
หน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระโดยจัดตั้งเป็น ส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ให้มีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา โดยส านักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการศาล
ยุติธรรม การก าหนดนโยบายทั้งทางด้านการบริการบุคคล งบประมาณ และแผนงาน การสรรหา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทั้งข้าราชการตุลาการและข้าราชการธุรการ สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
แก่ศาลยุติธรรม ส่งเสริมงานตุลาการในการพิจารณาคดีมีอย่างประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว 
สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาจากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาในส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานสังกัดที่ผู้ศึกษาท างานอยู่ ว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับใด มากน้อย
เพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาล
ยุติธรรม ส่วนกลาง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาขอบเขตการวิจัยขอบเขตด้านประชากร คือ ข้าราชการในส านักงาน
ศาลยุติธรรม ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 814 คน (E-Phonebook ศาลยุติธรรม, 2563, เว็บไซต์) โดยขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ านวนประชากรที่ชัดเจน ค านวณได้ตามสูตรของ Yamane ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 268 คน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง 
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2. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

อุบล  ใจตาง (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สงักัดส านกัวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

คนอง  ปัญญะ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรือ่งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานบรษิัท ซูมิโกะ ลีดเฟรม (ประเทศไทย) จ ากัด  

คมกริช  เสาวิจิตร (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ศาสตร์ศิลป์  ทองแรง (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี  

 รัตนา  ผ้าผิวดี (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
ด้านการเงินและบัญชี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตสุรินทร์  

 กชกร  บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสงักัดไปรษณีย์  

 มาลิน ี นกศิริ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
ของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพารท์ จ ากัด  

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

             ตวัแปรอิสระ                                                           ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการ
ส านกังานศาลยติุธรรม ส่วนกลาง 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการส านกังานศาลยติุธรรม ส่วนกลาง 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ต  าแหน่งในการปฏิบติังาน 
7. อายงุาน 

 -   ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
-   ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
-   ดา้นเงินเดือนค่าตอบแทน 
-   ดา้นความมัน่คงในงาน 
-   ดา้นลกัษณะงาน 
-  ดา้นนโยบายและการบริหาร 
-  ดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการในส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง อาคารศาล

อาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 814 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือส าหรับการค้นคว้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ แบบสอบถามโดยแบบสอบถาม 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในเรื่องประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง รวม 7 ด้าน จากนั้นน ามาก าหนดกรอบ
แนวความคิดที่ใช้ในการวิจัยและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 268 คน เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม  

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน อายุงาน สามารถสรุปการวิจัย ได้
ดังนี้ 
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 2.1 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุ
งาน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน ต่างกัน 

 2.2 ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มี อายุ รายได้ต่อเดือน และต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 

อภิปรายผล   

1.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม 
สูงที่สุด อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1.1 ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปได้ว่าข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง มีการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีที่
ทันสมัยครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีสภาพแวดล้อมด้านอาคารและสถานที่ ที่มีความ
เหมาะสม มั่นคง และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอกซ์เบอร์ก (Herzberg ,
1951 ,p. 91) ได้กล่าวไว้ว่าสภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดของกิมเมอร์ 
(Gilmer ,1971 หน้า 28) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ลักษณะงานที่แตกต่าง
กันในองค์การหนึ่งกับองค์การอื่น และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีผลต่อ
องค์กรด้วย เพราะบุคคลจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน สิ่งแวดล้อมจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการฝึกอบรม ความพึงพอใจในงาน และสุขภาพจิต 

 1.2 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปได้ว่าข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีความต้องการประสบความส าเร็จ ของ Mcclelland and Atkinson 
ตามทฤษฎีเชื่อว่า โดยปกติแล้วความต้องการที่มีอยู่ในตัวคนมีอยู่สองชนิด คือ ความต้องการความสุข
และความต้องการปราศจากความเจ็บปวด แต่ส าหรับความต้องการอื่น ๆ นั้นต่างก็จะเกิดขึ้นภายหลัง 
ด้วยวิธีการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามโดยที่มนุษย์ทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตขวนขวายหาสิ่งต่าง ๆ มาคล้ายคลึงกัน 
จึงต่างมีประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ มาเหมือนกัน แต่จะต่างกันแต่เฉพาะขนาดของความต้องการมาก
น้อยแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้จึงสรุปว่า มนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องเหมือนกัน แต่มีขนาดมากน้อย
แตกต่างกันไป ได้แก่ (Mcclellend, 1961 : 75, อ้างถึงใน ภัทรพล กาญจนปาน 2552 :  22 – 22 ) ความ
ต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) หมายถึงความต้องการท าสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นหรือมี
ประสิทธิภาพขึ้นเพื่อความส าเร็จ บุคคลที่ต้องการความส าเร็จจะมีลักษณะชอบแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย 
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ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงาน มีความช านาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง 
เช่น ในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือท างานที่มีความซับซ้อนขึ้น 

  1.3 ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่าข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งงานและ
ความรับผิดชอบ และได้รับสวัสดิการเป็นที่พักอาศัย ค่ารักษาพยาบาล วันลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ
ภาพการปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์  เขต 1 ด้านลักษณะของงาน ด้านมั่นคงและ
ความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
นโยบายบริหารจัดการ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านความอิสระ ในการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการ
ผลตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.4 ด้านลักษณะงาน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่าส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานเหมาะสมกับอัตราก าลัง ซึ่งข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรมส่วนกลางจะเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจ หรืองานที่ท้าทาย
ความสามารถโดยส าเร็จลุล่วง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 พบว่า 
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์  เขต 1 ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านนโยบายบริหารจัดการ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการผลตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาค
กลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและ
การบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้ามั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้านความส าเร็จและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ 
พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

 1.5 ด้านความมั่นคงในงาน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่าส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง มีการสนับสนุนให้บุคลกรมีการพัฒนาตนเอง เช่นการฝึกอบรม และการะพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้ านความก้าวหน้า
มั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความส าเร็จและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กชกร บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
งานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 ด้านลักษณะของงาน ด้านมั่นคงและความก้าวหน้า ด้าน
เพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านนโยบายบริหารจัดการ 
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการผลตอบแทน และด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.6 ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่าส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง มีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานแบบมีส่วนร่วม และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการท างาน เพื่อให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย และข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง มีความเป็นกันเองและความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า
มั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความส าเร็จและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กชกร บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
งานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 ด้านลักษณะของงาน ด้านมั่นคงและความก้าวหน้า ด้าน
เพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านนโยบายบริหารจัดการ 
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการผลตอบแทน และด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.7 ด้านนโยบายและการบริหาร มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่าส านักงานศาล
ยุติธรรม ส่วนกลาง มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้ามั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้านความส าเร็จและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ 



9 
 

พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร บุนนาค (2558) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์  
เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 
ด้านลักษณะของงาน ด้านมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านนโยบายบริหารจัดการ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านความอิสระใน
การปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการผลตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 2.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 
ส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน อายุงาน อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีเพศต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีเพศต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต่างกันแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์  เขต 1 พบว่า
เจ้าหน้าที่น าจ่ายไปรษณีย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ ระดับ
ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานต่างกัน มีความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพงานน าจ่ายไปรษณีย์ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี  นกศิริ (2559) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ์ 
ออโตพาร์ท จ ากัด พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่าง
กันมีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีอายุต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีอายุต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต่างกันแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร บุนนาค บุนนาค (2558) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์  
เขต 1พบว่า เจ้าหน้าที่น าจ่ายไปรษณีย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน าจ่าย
ไปรษณีย์ ระดับต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานต่างกัน มีความเห็นต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพงานน าจ่ายไปรษณีย์ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี นกศิริ 
(2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
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ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ ากัด พบว่า เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

 2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีสถานภาพต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีสถานภาพต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการแตกต่างกันแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาสตร์ศิลป์  ทองแรง 
(2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง  ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ได้ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต่างกัน แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กชกร 
บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์
ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1พบว่า เจ้าหน้าที่น าจ่ายไปรษณีย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ ระดับต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานต่างกัน มี
ความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานน าจ่ายไปรษณีย์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มาลิน ีนกศิริ(2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ ากัด พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง  ที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่ได้ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต่างกันแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กชกร 
บุนนาค(2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ ากัด พบว่า เจ้าหน้าที่น าจ่ายไปรษณีย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลา ที่ปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ ระดับต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานน าจ่ายไปรษณีย์ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ มาลิน ีนกศิริ (2559)ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ ากัด พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง  ที่มีต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกัน 
ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต่างกันแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คมกริช เสาวิจิตร(2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร บุนนาค (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์  เขต 1 พบว่า เจ้าหน้าที่น าจ่าย
ไปรษณีย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน าจ่ายไปรษณีย์ ระดับต าแหน่งงาน 
รายได้ต่อเดือน และพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานต่างกัน มีความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานน า
จ่ายไปรษณีย์ไม่แตกต่างกัน   

 2.7 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีอายุงานต่างกัน ท า
ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มีอายุงานต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต่างกันแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศาสตร์ศิลป์ ทองแรง (2557) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่าบุคลากรที่มีอายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลินี นกศิริ (2559) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ์ 
ออโตพาร์ท จ ากัด พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่าง
กันมีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 

ส่วนกลาง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการต่างกันแต่อย่างใด ดังนั้นข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ควรที่จะ

รับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพของ

องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

ประสบความส าเร็จ สามารถรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

2.  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 

ส่วนกลาง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นต่างกันแต่อย่างใด ดังนั้นส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ควรมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากร

ท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่เสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมมือ และช่วยเหลือ

เกื้อกูลในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.  ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม 

ส่วนกลาง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนต่างกันแต่อย่างใด ดังนั้นส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ควรจัดสรรเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนให้มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งงาน และความรับผิดชอบ โดยควรด าเนินการอย่างโปร่งใส 

และยุติธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนจัดสวัสดิการเป็นที่พักอาศัย ค่ารักษาพยาบาล 

วันลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม 

4. ด้านความมั่นคงในงาน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่

มีเพศ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความเห็นว่าความมั่นคงในงาน ท าให้ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน ดังนั้นส านักงานศาลยุติธรรมควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เช่น

การฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น เช่นการให้ทุนการศึกษา ตลอดจนมีความเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมในด้านความ

ก้าวหน้าของต าแหน่งในสายงานเพื่อให้ข้าราชการมีความตั้งใจที่ปฏิบัติงานในองค์กรนี้จนเกษียณอายุ

ราชการ 

5.  ด้านลักษณะงาน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานต่างกันแต่อย่างใด 

ดังนั้น ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานให้

เหมาะสมกับอัตราก าลัง ซึ่งข้าราชการต้องได้รับมอบหมายภารกิจหรืองานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับ

ความรู้และความสามารถ  
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6. ด้านนโยบายและการบริหาร จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ที่มี

สถานภาพต่างกัน มีความเห็นว่านโยบายและการบริหาร ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน 

ดังนั้น ส านักงานศาลยุติธรรม ควรมีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีการช่องทาง

การสื่อสารและการรับรู้อย่างหลากหลาย มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายขององค์กร 

7.  ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ที่มีอายุ

งานต่างกัน มีความเห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อม ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน ดังนั้น 

ส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง ควรที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมด้านอาคาร และสถานที่ขององค์กรให้มี

ความเหมาะสม มั่นคง และปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน และเทคโนโลยีที่ ทันสมัย 

ครบถ้วน เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้าราชการหมั่นดูแลรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์และสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านอื่น ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน เพื่อขยายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงลึกเป็นรายด้าน และท าการ

วิเคราะห์ผลเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 3. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพียงข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง เท่านั้น ควร

ขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไป เช่น ส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม เพื่อน าผลมา

เปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจมีความแตกต่างกันมากน้อยก็สามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะหน่วยงาน

ได้มากยิ่งขึ้น 
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