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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง     

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง ประกอบดวย ขาราชการศาลยุติธรรม

พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว จํานวน 145 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ไดแก คาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

สังกัดหนวยงาน ศาลอุทธรณภาค 2 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 – 10 ป และผลการวิจัยยังพบวาปจจัยจูงใจ

ในการปฏิบัติงานและปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเหน็อยูในระดับ   

มากที่สุด (X�= 4.28, S.D. = 0.363) และ (X�= 4.24 , S.D. = 0.394) ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ (R2) 

เทากับ 0.408 แสดงวาตัวแปรอิสระ คือปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรม

จังหวัดระยอง ไดรอยละ 40.80 เมื่อพิจารณาคา Significant ที่ระดับ 0.000 มีจํานวน 1 ดาน คือ ความสําเร็จในการ

ทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

คําสําคัญ: ปจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 
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ABSTRACT 

          The objective of this research was to study factors affecting work efficiency of 

Rayong Court of Justice personnel. The sample of 145 personnel in this research were 

personnel, who are government officers, government employees, permanent employees 

and temporary workers, at Rayong Court of Justice. They were selected through simple 

random sampling. This research was a quantitative research applying a questionnaire to 

collect data. Frequency, percentage, mean and standard deviation and multiple regression 

analysis. were the statistics used to analyze data.  

The results indicated that most of the participants were females aged between    

31-40 years old with a bachelor’s degree. They worked under the Court of Appeal Region 2 

for 1-10 years of length of work time. In addition, it was found that motivation factors and 

work efficiency factors were at highest levels of their opinions. (�� = 4.28, S.D. = 0.363) and       

(X �= 4.24 ,  S.D. = 0.394)  respectively 

          The results of a hypothesis testing found that motivation factors affected work 

efficiency of Rayong Court of Justice personnel. with a statistical significance level at 0.05            

R Square value was 0.408, Showing that independent variables (i.e. motivation factors) 

affected work efficiency of Rayong Court of Justice personnel 40.80 persent. When considered a 

statistical significance level at 0.000, only success in work affected work efficiency of 

Rayong Court of Justice personnel. 

keywords: Motivation Factors, Work Efficiency, Rayong Court of Justice. 

 

บทนํา 

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายขององคกรไดนั้น สิ่งสําคัญคือการใช

ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรที่มีบทบาทสําคัญและเปนหัวใจหลักของ       

ทุกองคกรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย” หรือบุคลากรทุกคนในองคกรนั่นเอง บุคลากรคือฟนเฟองสําคัญในการ

ขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคกรใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นการที่องคกรจะประสบผลสําเร็จได                

ก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพของบุคลากรในองคกรเปนสําคัญ ถาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจ     

ในการทํางานไมมีความรักและศรัทธาตอองคกร ก็จะเกิดปญหาตอการปฏิบัติงานตามมา เชน การทํางาน   

ไมเต็มประสิทธิภาพ ไมไดผลลัพธตามเปาหมาย เกิดการโยกยายเปลี่ยนงานบอย อัตราการเขาออกงานคอนขางสูง   

ซึ่งในที่สุดก็จะสงผลตอความสําเร็จขององคกร ในทางกลับกันถาองคกรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ   

ที่เหมาะกับหนาที่ มีทักษะ ประสบการณมีความมานะอุตสาหะตอการทํางาน มีความผูกพันตอองคกร 

โอกาสที่จะทํางานใหไดรับผลสําเร็จตามที่ตองการยอมเปนไปโดยงาย 

การที่บุคลากรในองคกรจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นอาจเกิดจากลักษณะนิสัยสวนบุคคลเชน ความกระตือรือรน 
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ความมุงมั่นในตัวเอง ตองการความกาวหนาในชีวิตหรือการมีทัศนคติที่ดีตองานอันเนื่องมาจากความชอบ  

ในงานที่ไดรับมอบหมายมีความถนัดเนื่องจากงานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความรูความสามารถ มีเพื่อนรวมงานที่ดี 

มีหัวหนางานที่ดี รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีตอองคกร ซึ่งอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององคกร 

ความเชื่อมั่นในนโยบายขององคกรตลอดจนการมีความรักความผูกพันตอองคกร ปจจัยตาง ๆ  เหลานี้ สงผลใหบุคลากร

เกิดแรงจูงใจในการทํางานใหประสบผลสําเร็จหรืออาจกลาวไดวาเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความมานะพยายาม

ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรตั้งไว (สิริพร  อําไพศร,ี 2547) 

          ศาลยุติธรรม เปนองคกรรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ศาลยุติธรรม, 2563)           

มีวัตถุประสงคในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และยังมีการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองของประเทศใหมี

ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมากขึ้นโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ          

ศาลยุติธรรมเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให

อยูในอํานาจของศาลอื่น โดยมีวิสัยทัศนคือ ศาลยุติธรรมเปนสถาบันที่อํานวยความยุติธรรมเพื่อใหสังคม   

สงบสุข เปนธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม ศาลยุติธรรมมีการนําเทคโนโลยีและการสื่อสาร        

มาประยุกตใชเพื่อสนับสนุนการทํางานทั้งในดานการพิจารณาพิพากษาคดีการใหบริการแกประชาชน      

และงานสนับสนุนสํานักงาน นับตั้งแตยังไมมีการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม ตราบจนถึงปจจุบันโดย

มีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศมาซึ่งเปนกรอบแนวทางในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาพัฒนาสงเสริมงานตามภารกิจหลักใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของสภาพแวดลอมภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนทุกคน ตลอดจนการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งกระแสดังกลาว    

มีผลกระทบตอศาลยุติธรรมเพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ศาลยุติธรรมและ

สํานักงานศาลยุติธรรม จึงขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานจากศาลยุติธรรม อิเล็กทรอนิกส (e-Court) ไปเปน            

ศาลยุติธรรมดิจิทัล  Digital Court 2020 ดวยการนําแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ไปบูรณาการ    

การทํางานรวมกับแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรมพ.ศ. 2562 – 2564 บนเปาหมายทิศทางที่เปนมาตรฐาน โปรงใส และ

เปนเอกภาพเดียวกันทุกชั้นและกลุมประเภทศาล เพื่อการอํานวยความยุติธรรมและการบริการประชาชนที่

รวดเร็วขึ้นงายขึ้นและเสียคาใชจายนอยลง ผูบริหารศาลยุติธรรม ผูบริหารสํานักงานศาลยุติธรรม ขาราชการ     

ฝายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรทุกคนในองคกร จะตองปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อขับเคลื่อน     

การเปลี่ยนผานศาลยุติธรรมครั้งนี้ไปสูเปาหมายเปน Digital Court 2020 อยางมุงมั่น ตั้งใจ เพื่อการอํานวย

ความยุติธรรมและการบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันทางสังคมบนมาตรฐานสากลที่ยั่งยืน (แผนพัฒนา

ดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ 2562 - 2564.) ภารกิจของศาลยุติธรรมมีความสําคัญตอประเทศชาติและประชาชน 

บุคลากรศาลยุติธรรม ซึ่งเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหภารกิจนั้นเปนไปตามแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม    

ถาบุคลากรจะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหงานมีประสิทธิผลนั้นยอมจะจะตองมีขวัญและกําลังใจ     

ในการปฏิบัติงาน นั้นคือมีปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

          จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา ทรัพยากรมนุษยเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและ

สนับสนุนภารกิจตาง ๆ ของศาลยุติธรรม จึงตองการศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
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บุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง วามีปจจัยจูงใจดานใดบางที่มีผลทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยองเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนสวนสําคัญในการผลักดันองคกรใหมีการพัฒนาตลอดจน

สงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

          เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว โดยไดนํา

แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ซึ่งมีปจจัยจูงใจ 10 ดาน ผูวิจัยไดนํากําหนดแนวคิดในการวิจัย

ไดดังนี้ 

      ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของงานวิจัย  

          ปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

จํานวนทั้งสิ้น 223 คน ประกอบดวย ขาราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว  

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จํานวน 22 คน ศาลแขวงระยอง จํานวน 41 คน ศาลจังหวัดระยอง จํานวน 60 คน 

ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 2 จํานวน 21 คน และศาลอุทธรณภาค 2 จํานวน 79 คน  กลุมตัวอยางเนื่องจาก

ทราบประชากรแนชัด ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาขนาดของตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)          

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. ความสําเร็จในการทํางาน 

2. การยอมรับนับถือ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความกาวหนา 

6. นโยบายและการบริหาร 

7. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

8. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

9. ความมั่นคงในงาน 

10. คาตอบแทน 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ      

บุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 
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ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% โดยไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 142.94         

เปน 143 คน แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่ไมสมบูรณจากแบบสอบถามจึงเพิ่มขนาดตัวอยางเปนจํานวน 145 ตัวอยาง 

และใชการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย (Simple Random Sampling) 

2. ดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

    ตัวแปรอิสระ คือปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับนับถือ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในงาน และคาตอบแทน  

    ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

3. ดานพื้นที่ในการวิจัย พื้นที่ในการวิจัย คือ หนวยงานศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

4. ดานระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรม       

จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้เปนแนวทางพัฒนาปจจัยแรงจูงใจในการ

บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการจัดทําแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา          

โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) กลาวไววา การปฏิบัติงานของแตละบุคคลจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ไดนั้น ตองประกอบไปดวย ความสามารถความชํานาญ และสิ่งจูงใจ ที่จะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย 

โดยการประเมินผลของประสิทธิภาพนั้นไดจากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และคาใชจายในการปฏิบัติงาน 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Seidenberg (1976, อางถึงในสุรพงษ  ฉันทพัฒนพงศ, 2558) ไดใหความหมายของแรงจูงใจ 

หมายถึง ความตองการภายในของตัวบุคคลทางดานชีววิทยา ซึ่งแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรมเพื่อสนอง

ความตองการ เชน ความหิว ความกระหายความตองการทางเพศ ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานทางจิตวิทยา

เพื่อใหมนุษยมีความอยูรอดได เมื่อมนุษยมีการเรียนรูจากสังคมจะมีความตองการในสิ่งอื่น ๆ เชน           

ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง 

โลเวลล (Lovell, 1980) ใหความหมายของแรงจูงใจวา”เปนกระบวนการที่ชักนําโนมนาวใหบุคคล

เกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ” 
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ทฤษฎีสองปจจัยตามแนวคิดของเฮอกซเบอรก (Herzberg, 1959) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่มี

ความพึงพอใจหรือไมพอใจเวลาทํางาน เนนอธิบายและใหความสําคัญกับปจจัย 2 ประการ ไดแก ดานตัวกระตุน 

(Motivation) และการบํารุงรักษา (Hygiene) สองปจจัยมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงานเปนอยางยิ่ง เฮอรสเบิรก   

ไดทําการศึกษาโดยสัมภาษณความพึงพอใจและไมพอใจการทํางานของนักบัญชีและวิศวกรจํานวน 200 คน 

ผลการศึกษาสรุปวาความพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของคน มีความแตกตางกันคือการที่

บุคคลพอใจในงานไมไดหมายความวาคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แตถาคนใดมีแรงจูงใจในการทํางาน

แลวคนนั้นจะตั้งใจทํางานใหเกิดผลดีได ผลการศึกษาจึงแสดงใหเห็นผลของปจจัย2 ตัว คือดานตัวกระตุน 

และการบํารุงรักษาตอเจตคติงานของบุคคล ดังนี้  

  1. ปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation factors) เปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจโดยตรง ไดแก 

ปจจัยในกลุมที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง คือ การประสบความสําเร็จในงานหรือไดทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ การไดรับการยอมรับนับถือจากอาชีพการงานนั้นๆการไดรับผิดชอบในงาน การมีโอกาส

กาวหนาในงานมีอยู 5 ประการ คือ 

   1.1 ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล

สามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ และรูจัก

ปองกันปญหาที่เกิดขึ้นครั้นผลงานสําเร็จเขาจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลื้มใจในผลงานอยางยิ่ง 

   1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ  

ไมวาจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูมาขอคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงานการยอมรับนี้จะอยูใน

รูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับ

ความสามารถเมื่อไดทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จซึ่งจะเกิดหลังจากการไดรับความสําเร็จในการ

ทํางาน 

   1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานที่นาสนใจมีความสัมพันธกับความสามารถถือเปนงาน

ที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคและความทาทายใหลงมือทําเพื่อความสําเร็จของงานหรือเปนงานที่มีลักษณะ

ทําเสร็จสมบูรณในตัวเอง 

   1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรูสึกตอการที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบงานใหมๆ โดยกําหนดความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และมีอิสระในการดําเนินการไมมีการตรวจ

หรือควบคุมอยางใกลชิด 

   1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงใหสูงขึ้นของ

บุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม หรือไดรับการฝกอบรมและสามารถนําความรู  

ที่เรียนมาไปปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความกาวหนาแกตนเอง 

  2. ปจจัยบํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) จะเปนปจจัยที่ชวยปองกัน   

ไมเกิดความไมพอใจ ซึ่งจะเปนปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับงานโดยตรง แตเปนปจจัยภายนอกที่มีผลตองานไดแก 

กฎ ระเบียบ นโยบายบริษัท การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา คาจาง และคาตอบแทนที่ไดรับ ไดแก 

   2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง คาจางที่ไดรับจากการทํางานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน     

ในหนวยงานนั้นเปนที่พึงพอใจของบุคลากรที่ทํางาน 
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   2.2 โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึง การที่บุคคล

ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลวยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับ

ความกาวหนาในทักษะ (Skill) วิชาชีพ 

   2.3 ความสัมพันธกับผูรวมงานประกอบไปดวยผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาเพื่อน

รวมงาน หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกริยาหรือวาจาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางาน

รวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี 

   2.4 สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพเปนที่ยอมรับของสังคม 

   2.5 นโยบายและการบริหาร (Company policy and administration) การจัดการ และการ

บริหารองคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ 

   2.6 สภาพการทํางาน (Working condition) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพ    

ในการทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ ซึ่งรวมถึงอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ 

   2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผล     

ที่ไดรับจากการทํางานในหนาที่ของเขา เชน การที่บุคคลตองยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่งหางไกลจาก

ครอบครัวทําใหเขาไมมีความสุขและไมพอใจกับงานในที่ใหม 

   2.8 ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคง     

ในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 

   2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-technical) คือ ความสามารถของ

ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารองคประกอบทั้ง 2 ปจจัยนี้เปนสิ่งที่คน

ตองการเพราะเปนแรงจูงใจในการทํางาน องคประกอบปจจัยจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญทําใหเกิด

ความสุขในการทํางานเมื่อคนไดรับการตอบสนองดวยปจจัยชนิดนี้จะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานผลที่ตามมา      

คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สวนปจจัยค้ําจุนจะทําหนาที่เปนตัวปองกันมิใหคนเกิดความไมเปนสุข 

หรือไมพึงพอในในงานขึ้นชวยทําใหคนเปลี่ยนทัศนคติจากการไมอยากทํางานมาสูความพรอมที่จะทํางาน 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม 

ศาลยุติธรรม เปนองคกรรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ศาลยุติธรรม, 2563)          

มีวัตถุประสงคในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และยังมีการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองของประเทศใหมี

ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมากขึ้นโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญศาล

ยุติธรรมเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยู

ในอํานาจของศาลอื่น โดยมีวิสัยทัศนคือ ศาลยุติธรรมเปนสถาบันที่อํานวยความยุติธรรมเพื่อใหสังคมสงบสุข 

เปนธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม 

ระบบศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีอยูทั่วราชอาณาจักร ระบบ  

ศาลยุติธรรมสามารถแบงออกไดเปน 3 ชั้นศาล คือ ชั้นตน ชั้นอุทธรณ ชั้นฎีกา รวมเปนศาลทั่ว

ราชอาณาจักร จํานวน 274 ศาล (ไมนับรวม 9 ศาลสาขา) 
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ศาลยุติธรรมจังหวัดระยองศาลยุติธรรมมีหนวยงานศาลในพื้นที่จังหวัดระยอง 5 แหง ประกอบดวย 

  1. ศาลชั้นตน จํานวน 4 แหง ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศาลแขวงระยอง 

ศาลจังหวัดระยอง และศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 2 

                2. ศาลชั้นอุทธรณ จํานวน 1 แหง ไดแก ศาลอุทธรณภาค 2 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พระมหาคณาธิป  จันทรสงา (2562) ศึกษา เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการสํานักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูกลุมระดับดี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 38.10 รองลงมามีการประเมิน

ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานอยูกลุมระดับพอใช จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 35.40 มีการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูกลุมระดับปรับปรุง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.60 และมีการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูกลุมระดับดีมาก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ผลการทดสอบสมติฐาน 

พบวา ขาราชการที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และ

ขาราชการที่มีระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน การยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานไมมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

ฐาปนี  สังขวิจิตร (2562) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31- 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง 1 - 10 ป นอกจากนี้         

ยังพบวาปจจัยจูงใจและปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก

และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยจูงใจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

ของการพยากรณ (R2) เทากับ 0.623 แสดงวาตัวแปรอิสระคือปจจัยจูงใจสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ไดรอยละ 62.30 เมื่อพิจารณา      

คา Significant ที่ระดับ 0.000 มีจํานวน 2 ดาน คือ ความสําเร็จในการทํางานและความมั่นคงในงาน        

ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลวิจัย 

คือแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ บุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

กลุมตัวอยางเนื่องจากทราบประชากรแนชัดผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาขนาดของตัวอยางโดยใชสูตร

ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% โดยไดขนาด    

ของกลุมตัวอยางจํานวน 142.94 เปน 143 คน แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่ไมสมบูรณจากแบบสอบถามจึงเพิ่ม
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ขนาดตัวอยางเปนจํานวน 145 ตัวอยาง และใชการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย (Simple Random Sampling)     

โดยการบัญญัติไตรยางค คือ การเปรียบเทียบจํานวนสัดสวนที่เทา ๆ กัน ไดดังนี้ 

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง     จํานวนบุคลากร 22 คน  กลุมตัวอยางเทากับ 14 คน 

           ศาลแขวงระยอง                                  จํานวนบุคลากร 41 คน  กลุมตัวอยางเทากับ 27 คน 

ศาลจังหวัดระยอง                                จํานวนบุคลากร 60 คน  กลุมตัวอยางเทากับ 39 คน     

ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมชิอบภาค 2    จํานวนบุคลากร  21 คน  กลุมตัวอยางเทากับ 14 คน 

ศาลอุทธรณภาค 2                               จํานวนบุคลากร 79 คน  กลุมตัวอยางเทากับ  51 คน 

              รวม       145 คน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  1.1 ใชคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับ    

การวัดเชิงกลุม ซึ่งไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการ

วิเคราะหตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งไดแก ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปจจัยดานประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยองโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis – MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาบุคลากรของศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดหนวยงานศาลอุทธรณ

ภาค 2 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  1 – 10 ป 

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด (X�= 4.28, S.D. = 0.363) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ความมั่นคงในงาน         

(X̅ = 4.74, S.D. =  0.426) ความสําเร็จในการทํางาน (X̅= 4.54,  S.D. = 0.412) คาตอบแทน (X̅ = 4.37, S.D. = 0.714) 

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (X�= 4.27, S.D. = 0.513) นโยบายและการบริหาร (X�= 4.25, S.D. = 0.626) และ

ความกาวหนา (X� = 4.24,  S.D. = 0.597) ตามลําดับ ดานที่อยูในระดับมาก คือลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X̅ = 4.16, 

S.D. = 0.544) ความสัมพันธ กับผูบังคับบัญชา (X̅ = 4.12, S.D. = 0.576) ความรับผิดชอบ (X�= 4.09, S.D. = 0.469) 

และการยอมรับนับถือ (X� = 3.97, S.D. = 0.506) ตามลําดับ สวนผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X �= 4.24, S.D. = 0.394) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวาขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือทานปฏิบัติงานสําเร็จดวยความคุมคาและ
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ประหยัดทรัพยากร (X̅ = 4.34, S.D. = 0.545) รองลงมาคือทานปฏิบัติงานสําเร็จไดปริมาณตรงตามเปาหมายที่ได

กําหนดไว  (X �= 4.28, S.D. = 0.496)  และทานสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปไดตรงตาม

แผนดวยความรวดเร็วและตรงตามกําหนดเวลา (X� = 4.24, S.D. = 0.490) ตามลําดับ และอยูในระดับมาก 

คือ ทานมีการสรุปผลในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอื่น ๆ  ในอนาคต (X� = 4.20 , S.D. = 0.522) 

และผลงานของทานมีความถูกตองครบถวนตรงตามมาตรฐานขององคกร (X̅ = 4.16, S.D. = 0.737 ) ตามลําดับ 

ดานผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง ไดดังนี ้

 

ตารางที่ 1 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

                ตัวแปร                        คาสัมประสิทธิ์       Beta             t               Sig.                   

                                                   ถดถอย (B) 

 1. ความสําเร็จในการทํางาน (x1)               0.217             0.227            0.268           0.008*  
 2. การยอมรับนับถือ (x2)                        0.096             0.124            1.338           0.183 

 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (x3)                     0.065             0.090            1.009           0.315 

 4. ความกาวหนา (x4)                            0.047             0.056            0.524           0.601 

 5. ความรับผิดชอบ (x5)                          0.070             0.107            1.041           0.300 

 6. นโยบายและการบริหาร (x6)                 0.055             0.087            0.867          0.388 

 7. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (x7)         0.060             0.087            0.977           0.330 

 8. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (x8)         0.076             0.099            1.187           0.237 

 9. ความมั่นคงในงาน (x9)                       0.024             0.026             0.308           0.759 

10. คาตอบแทน (x10)                            0.007             0.013             0.140           0.889            

                        คาคงที่                     1.170                                  3.188           0.002 

R = 0.639 , R2= 0.408 , SEE = 0.314 , F = 9.246 , Sig. = 0.000 

* = P < 0.05 

จากตารางผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ (R2) = 0.408 แสดงวาตัวแปรอิสระ คือปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง รอยละ 40.80 เมื่อพิจารณาคา Significant ที่ระดับ 0.000 

มี 1 ดาน คือความสําเร็จในการทํางาน (Beta = 0.027) มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร        

ศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง  
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อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรม   

จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบวาปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 คือความสําเร็จในการทํางาน สามารถอภิปรายเพิ่มเติมไดดังนี้ 

ความสําเร็จในการทํางาน เปนปจจัยจูงใจในการทํางานที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายแลวเสร็จตามกําหนดเวลาและเปาหมายที่กําหนด 

พัฒนา ปรับปรุงและแกไขงานที่ปฏิบัติใหดีขึ้นอยูเสมอมีความรูสึกภูมิใจและเปนสวนหนึ่งของผลงานที่

ประสบผลสําเร็จซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐาปนี  สังขวิจิตร (2562) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 25 พบวา

บุคลากรสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายแลวเสร็จตามกําหนด ประสบความสําเร็จในหนาที่ของตน          

มีความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน และรูจักปองกันปญหาที่อาจจะขึ้นทําใหผลงาน

ที่สําเร็จนั้นเปนงานที่มีประสิทธิภาพสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 และสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญรุง  แกวทอง (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการศาลยุติธรรม: กรณีศึกษาศาลอุทธรณภาค 1 พบวา 

ความสําเร็จในการทํางานมีสหสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการศาลยุติธรรมศาล

อุทธรณภาค 1 

ปจจัยจูงใจที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง     

คือการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติความรับผิดชอบ ความกาวหนา นโยบายและการบริหาร 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในงานและคาตอบแทน 

การยอมรับนับถือ ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผลงานที่ทําไดรับการยอมรับ

จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน รวมทั้งการใหคําแนะนํา ปรึกษาในการปฏิบัติงาน การยอมรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูระดับดีมากอยูแลว 

จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สอดคลองกับงานวิจัย

ของฐาปนี  สังขวิจิตร (2562) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 พบวาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถือไม

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากลักษณะงานมีขั้นตอนและ

กระบวนการทํางานที่ชัดเจน เปนการปฏิบัติงานที่อยูภายใต ระเบียบ ขอบังคับ ของศาลยุติธรรมอยาง

เครงครัด แตละสวนงานเปนลักษณะงานที่ลักษณะงานเฉพาะ เชน สวนคลัง บุคลากรจะเปนผูที่มีความรู

ทางดานการเงินและบัญชี โดยตรง อีกทั้งงานก็เปนงานที่ทาทายนาสนใจ เพราะตองมีความรอบรูในเรื่อง
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เกี่ยวกับเงินในคดี การคํานวณคาปรับตามคําพิพากษา เปนตน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดีมากอยูแลว จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง    

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร  เปงวันปลูก (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพ       

ในการทํางาน ของขาราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบวาปจจัยจูงใจ ดานลักษณะงาน

ที่ทําไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1            

กรมทหารราบที่ 7 

ความรับผิดชอบไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากการไดรับมอบหมายงาน         

ที่ชัดเจน มีอํานาจรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานอยูในระดับมากดีอยูแลว จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร          

ศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป  จันทรสงา (2562) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 

พบวา ขาราชการที่มีลักษณะงานที่รับผิดชอบแตกตางกันไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน

ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความกาวหนาไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะงาน

เฉพาะดาน ทําใหบุคลากรไดรับการสนับสนุนในดานการฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู 

ทักษะประสบการณ เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อโอกาสในการปรับเปลี่ยนสาย

งานในตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากอยูแลว จึงไมมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สอดคลองกับงานวิจัยของ          

พระมหาคณาธิป  จันทรสงา (2561) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการสํานักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการที่มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน

แตกตางกันไมมี ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       

ที่ระดับ 0.05 

นโยบายและการบริหารของผูบริหารศาลยุติธรรมไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะ

นโยบายและการบริหารมีความชัดเจน มีการวางและการจัดการงานที่ดีมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 

กฎหมาย ขอบังคับ แตเนื่องจากปจจุบันโครงสรางอัตรากําลังไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงสงผลให

ดานนโยบายและการบริหารมีทิศทางตรงกันขามกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถึงแมวาปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้น แตบุคลากรก็สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่

อยูในระดับดีมากอยูแลว ทั้งนี้เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่เปนตัวกําหนดความสําเร็จของงาน มีการบริหารจัดการ

เวลาที่ดี จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สอดคลองกับ

งานวิจัยของฐาปนี  สังขวิจิตร (2562) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 พบวาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการ

บริหารไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพราะผูบังคับบัญชาไดให

คําแนะนําและแกไขปญหา และใหการสนับสนุนในทุก ๆ ดาน งานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

บุคลากรซึ่งเปนผูปฏิบัติไมสามารถตัดสินใจในงานนั้นได จึงมีความจําเปนที่ตองขอคําชี้แนะแนวทาง เพื่อขอ

อนุมัติในการดําเนินการในขั้นตอไปใหสําเร็จลุลวงดวยดี ผูบังคับบัญชามีความเต็มใจชวยเหลือเปนอยางดีซึ่ง

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากอยูแลว จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สอดคลองกับงานวิจัยของของฐาปนี  สังขวิจิตร (2562) ศึกษาปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 พบวา

ปจจัย จูงใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากลักษณะงานที่

ปฏิบัติ มีขั้นตอนงานที่ตองติดตอประสานงานระหวางสวนงาน เปนการทํางานในลักษณะทีมงาน การทํางาน

ใหประสบความสําเร็จมากขึ้นตองอาศัยความรวมมือ รวมใจในการทํางาน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากอยูแลว จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร  เปงวันปลูก (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง

ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ของขาราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1          

กรมทหารราบที่ 7 พบวาปจจัยค้ําจุน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานไมมีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

ในการทํางานของขาราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 

ความมั่นคงในงาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัด

ระยองมีความคิดเห็นวาองคกร  มีความมั่นคง มีความนาเชื่อถือและมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ตําแหนง

หนาที่ราชการมีความมั่นคง การทํางานที่องคกรนี้ทําใหชีวิตมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ

มั่นใจวาจะไมถูกโยกยายเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่น ระบบการโยกยายตองมีการยื่นคําขอและมีการ

พิจารณาอยางเหมาะสมและเปนธรรมเสมอมา จะไมมีการโยกยายโดยที่ไมสมัครใจ ไมเสี่ยงตอการถูกไลออก 

ปลดออกหรือใหออก สามารถยึดเปนอาชีพจนเกษียณ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก

อยูแลว จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง สอดคลองกับ

งานวิจัยของชัยณรงค  ใจเกลี้ยงและอนุศักดิ์ หองเสงี่ยม (2559) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง แรงใจและความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ พบวา 

ตําแหนงงานที่ทําอยูวามีความมั่นคง มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นตามความรู ความสามารถ คุณวุฒิและ

ความรับผิดชอบไมตองเกิดความกังวลวาจะถูกหนวยงานใหออกจากตําแหนงงานการไดรับการปกปอง

คุมครอง ความยุติธรรมในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคกร การใหความมั่นใจวา
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จะไมประสบสิ่งที่ไมพึงปรารถนาไมสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ 

คาตอบแทนไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสม

กับปริมาณงานที่ปฏิบัติ กับคาครองชีพในปจจุบัน และคาตอบแทนตาง ๆ เชน คาตอบแทนพิเศษ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเบี้ยเลี้ยง มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับดีมากอยูแลว จึงไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร  เปงวันปลูก (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการทํางาน ของขาราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบวาปจจัยค้ําจุน      

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการทหารสังกัด

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับผูที่นําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรม    

จังหวัดระยอง คือความสําเร็จในการทํางาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

            ศาลยุติธรรม ควรมีการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมและการเรียนรูใหบุคลากรศาลยุติธรรม     

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ใหมีความเปนมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามสายงาน สนับสนุนใหบุคลากรศาลยุติธรรม

ไดมีการรับรูและมีสวนรวมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพขององคกร  

ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรศาลยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดประสบความสําเร็จ สามารถ

รับมือและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 

 ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยดานลักษณะงานที่แตกตางกัน เปรียบเทียบเชิงลึกวาลักษณะงานใดหากขาด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแนวโนมของลักษณะงานที่จะมี

ความจงรักภักดีตอองคกร 

2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสภาพการทํางาน ปญหาและอุปสรรคของบุคลากร

เฉพาะแตละสวนงาน เพื่อนําปญหาและอุปสรรคมาดําเนินการปรับปรุงแกไข และบูรณาการในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 

3. ควรศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและการวิจัยครั้งตอไปอาจเพิ่มปจจัยตัวแปรอิสระที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม เปนตน 
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