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 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลกบัประสทิธภิาพการท างานของ
ขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 2) เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติ
ในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของข้าราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขต
พืน้ที่ส านักงานอยัการภาค 3 ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมความคดิเหน็ของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการ
สงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 ทัง้สิน้ 401 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั 
และใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูป ส าหรบัการประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล ผลการวจิยัพบว่า 
ข้าราชการสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศกึษา และประเภทขา้ราชการ แตกต่างกนัจะมรีะดบัความความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ
ท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพื้นทีส่ านักงานอยัการภาค 3 
ทีม่สีถานภาพ และอายุการปฏบิตัริาชการ แตกต่างกนัจะมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ
ท างานแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และคุณภาพชีวติในการท างานส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างาน ของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ที่ส านักงานอยัการภาค 
3 ไดถ้งึรอ้ยละ 61.9 โดยดา้นทีส่่งผลไดแ้ก่ ดา้นสทิธติามรฐัธรรมนูญ ดา้นจงัหวะชวีติโดยส่วนร่วม ดา้น
สิง่แวดล้อมที่ปลอดภยั ส่งเสรมิสุขภาพ ด้านบูรณาการด้านสงัคม ด้านการพฒันาความสามารถของ
บุคคล ดา้นการเกี่ยวขอ้งสมัพนัธท์างสงัคม ตามล าดบั ส่วนดา้นการใหส้ิง่ตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็น
ธรรม และดา้นความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดั
ส านกังานอยัการสงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 สงูสุด 
 
ค าส าคญั : คุณภาพชวีติในการท างาน ประสทิธภิาพการท างาน และขา้ราชการสงักดัส านกังานอยัการ
สงูสุดในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 
 
 
 

                                           
1  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this independent study were 1) to study personal factors and work 
performance of government officials in the Office of the Attorney General under the supervision 
of the Office of Public Prosecution Region 3, and 2) to study quality of work life affecting work 
performance of government officials in the Office of the Attorney General under the supervision 
of the Office of Public Prosecution Region 3. The opinions of the sample comprising 401 
government officials of the Office of the Attorney General under the supervision of the Office of 
Public Prosecution Region 3 were collected using a questionnaire as a research instrument for 
data collection. Data were processed and analyzed using SPSS for Windows. The major 
findings indicated that the respondents with different gender, age, education level, and work 
type  had indifferent opinion towards work performance. However, the respondents with 
different marital status and length of service had different opinion towards work performance 
with a statistical significance level of 0.05.  Individual dimensions of quality of work life could 
affect 61.9% of the variation in work performance of the respondents, which were Constitutional 
rights, Life cycle, Environmental health and safety, Social integration, Professional 
development, and Social relations, respectively. In contrast, Reasonable and fair remuneration 
and job security and advancement did not affect work performance of the sample government 
officials in the Office of the Attorney General under the supervision of the Office of Public 
Prosecution Region 3. 
 
Keywords : Quality of work life, Work performance, Government officials in the Office of the 
Attorney General under the supervision of the Office of Public Prosecution Region 3 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 คนเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์รเป็นอย่างยิง่ องคก์รทุกองคก์รต้องดูแลและเอาใจใส่
ในเรื่องคนให้มากยิง่ขึน้ ยิง่ในช่วงที่เศรษฐกิจเกิดสภาวะถดถอย ยิง่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชพีของ
พนกังานอยา่งทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ดงันัน้ นอกจากทีอ่งคก์รต้องพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑห์รอื
บรกิาร องค์กรยงัต้องมุ่งเน้นในการพฒันาคุณภาพชวีติของพนักงานอกีด้วย เพราะถ้าองค์กรสามารถ
พฒันาให้คุณภาพชวีติของพนักงานดขีึน้แลว้ พนักงานก็จะสามารถพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑห์รอื
บรกิารให้องค์กรได้ดียิง่ขึ้นไปอีก ซึ่งส านักงานอยัการสูงสุด เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคญัในการ
ส่งเสรมิให้บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดมคีุณภาพชีวติในการท างานที่ดี โดยได้ก าหนดไว้ใน
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แผนพฒันาคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรส านักงานอยัการสูงสุดเพื่อตอบสนองนโยบายของ
อยัการสูงสุดในการด าเนินงานปรบัปรุง และพฒันาให้บุคลากรของส านักงานอยัการสูงสุดมคีวาม
ผาสุก ความพงึพอใจในการท างาน รวมทัง้มแีรงจงูใจในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุดในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภยั ส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน 
ดา้นบรูณาการดา้นสงัคม ดา้นสทิธติามรฐัธรรมนูญ ดา้นจงัหวะชวีติโดยส่วนร่วม และดา้นการเกี่ยวข้อง
สมัพนัธท์างสงัคม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติในการท างานใหง้านมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลกบัประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการ
สงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 

2. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดั
ส านกังานอยัการสงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 ทีม่ปีจัจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนั 
 2. คุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน ของขา้ราชการสงักดัส านักงาน
อยัการสงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ตวัแปร คอื เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ประเภทข้าราชการ และอายุการปฏิบัติราชการ และปจัจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ประกอบดว้ย 8 ตวัแปร คอื ดา้นการใหส้ิง่ตอบแทนทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั 
ส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน ดา้นบูรณา
การดา้นสงัคม ดา้นสทิธติามรฐัธรรมนูญ ดา้นจงัหวะชวีติโดยส่วนรว่ม และดา้นการเกีย่วขอ้งสมัพนัธท์างสงัคม 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการสงักัดส านักงานอัยการสูงสุด     
ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คอื คุณภาพของงาน ปรมิาณ เวลา และค่าใชจ้า่ย 

ขอบเขตทางประชากร คอื ขา้ราชการสงักดัส านกังานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการ
ภาค 3 มจี านวนทัง้สิน้  711  คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2564)  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา  เกบ็ขอ้มลูเดอืนตุลาคม 2564 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2564  
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ขอบเขตพืน้ทีใ่นการศกึษา คอื สงักดัส านกังานอยัการสงูสุด เขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบการวจิยั 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
 
แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
 คุณภาพชวีติในการท างาน เป็นความพงึพอใจในงานทีป่ฏบิตัิ ทีก่่อใหเ้กดิความสุขทัง้ทางดา้น
ร่างกายและจติใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏบิตังิานได้ เช่น ด้านความมัน่คง 
ด้านครอบครวั ด้านสงัคม ด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการที่ผู้ปฏบิตัิงานมคีุณภาพชวีติในการ
ท างานทีด่จีะผลดต่ีอองคก์รดว้ย ซึง่ Richard E. Walton (อ้างถงึใน ศริพิร เสนามนตร,ี 2556, หน้า 23) ได้
เสนอแนวความคดิเกี่ยวกบัองค์ประกอบส าคญัเกี่ยวกับคุณภาพชีวติไว้ 8 ประการ ประกอบด้วย       
ด้านการให้สิง่ตอบแทนที่เหมาะสมและยุตธิรรม ด้านสิง่แวดล้อมที่ปลอดภยั ส่งเสรมิสุขภาพ ด้านการ

ปัจจยัส่วนบคุคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- ประเภทขา้ราชการ 
- อายกุารปฏบิตัริาชการ 
(ทีม่า : ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2538) 

ประสิทธิภาพการท างานของ
ข้าราชการ สงักดัส านักงานอยัการ
สงูสดุ ในเขตพื้นท่ีส านักงานอยัการ
ภาค 3 
- คุณภาพของงาน 
- ปรมิาณ 
- เวลา 
- ค่าใชจ้า่ย 
(ทีม่า : Peterson&Plowman, 1953) 

คณุภาพชีวิตในการท างาน 
- ดา้นการใหส้ิง่ตอบแทนทีเ่หมาะสมและ
ยตุธิรรม 
- ดา้นสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั ส่งเสรมิ
สุขภาพ 
- ดา้นการพฒันาความสามารถของ
บุคคล 
- ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน 
- ดา้นบูรณาการดา้นสงัคม 
- ดา้นสทิธติามรฐัธรรมนูญ 
- ดา้นจงัหวะชวีติโดยส่วนร่วม 
- ดา้นการเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์ทางสงัคม 
(ทีม่า : Walton, 1973) 
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พฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน ดา้นบูรณาการดา้นสงัคม ดา้นสทิธิ
ตามรฐัธรรมนูญ ดา้นจงัหวะชวีติโดยส่วนรว่ม และดา้นการเกีย่วขอ้งสมัพนัธท์างสงัคม 

 
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน 
 ประสิทธิภาพการท างาน เป็นความสามารถในการท างานที่ได้รบัมอบหมายให้บรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กร โดยใช้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างประหยดัและให้เกดิประโยชน์สูงสุด  ซึ่ง ปีเตอร์สนั 
(Perterson) และ โพลแมน (Plowman) (อ้างถงึใน สุรพงษ์ ฉันทพฒัน์พงศ์, 2558, หน้า 19) ได้ให้
ก าหนดองคป์ระกอบของประสทิธภิาพการท างานไว้ 4 ประการ ประกอบดว้ย คุณภาพของงาน ปรมิาณ 
เวลา และค่าใชจ้า่ย 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

เครื่องมอืในการวิจยัในการศึกษาครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญเรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งในแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ปจัจยั
ส่วนบุคคล ลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ส่วนที ่2 คุณภาพชวีติในการท างาน และ
ส่วนที่ 3 ประสทิธภิาพการท างาน ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลเิคริท์ (Likert 
Rating Scale) 5 ระดบั (Anderson, 1988) โดยไดท้ดสอบความตรง ผูว้จิยัได้น าแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน วเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั (IOC : 
Index of item objective congruence) ค่าของ IOC ทีย่อมรบัไดต้้องมากกว่า 0.5 ซึง่แบบสอบถามใน
การวจิยัในครัง้นี้ได้ เท่ากบั 0.97 ดงันัน้ แบบสอบถามนี้มคีวามตรงเป็นทีย่อมรบัได้ และทดสอบความ
เทีย่งดว้ยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีผ่่านการทดสอบความตรงแลว้ 
จ านวน 30 ชุด ไปทดลองใช้กบักลุ่มประชากรที่มคีวามใกล้เคยีงกบัขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการ
สูงสุด ในเขตพื้นทีส่ านักงานอยัการภาค 3 ค่าของแบบสอบถามที่ค านวณได้ เท่ากบั 0.94 จงึน าไปใช้
เกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 

สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายของขอ้มลู และใชส้ถติทิดสอบค่าท ี
(t-test) สถติทิดสอบค่าเอฟ (F-test) และสถติถิดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
ทดสอบทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั 

 
ผลการวิจยั 

 
 1. ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 
315 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.6 และเพศชาย จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.4 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี 
จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.2 รองลงมาคอือายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ย
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ละ 27.9 มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.6 รองลงมา คอืสถานภาพสมรส 
จ านวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.6 เป็นผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาปริญญาตรมีากทีสุ่ด จ านวน 286 คน คดิ
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ส่วนใหญ่เป็น
ขา้ราชการธุรการ จ านวน 337 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.0 และขา้ราชการอยัการ จ านวน 64 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 16.0 และมอีายุการปฏบิตัริาชการ น้อยกว่า 5 ปีมากทีสุ่ด จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.9 
รองลงมาคอือายกุารปฏบิตัริาชการระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9 
 2. ความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการท างานของขา้ราชการสงักดัส านกังานอยัการสงูสุดในเขต
พืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุดในเขตพื้นที่ส านักงานอยัการภาค 3 ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (x   = 4.08, S.D.= 0.557)  
 3. ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดัส านกังานอยัการสงูสุดใน
เขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธภิาพการ
ท างานของขา้ราชการสงักดัส านกังานอยัการสงูสุดในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 ความคดิเหน็อยู่
ในระดบัมากที่สุด (x   = 4.33, S.D.= 0.495) 
 4. การทดสอบสมมตฐิาน 
  สมมตฐิานที่ 1 พบว่า ขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการ
ภาค 3 ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประเภทขา้ราชการ แตกต่างกนัจะมรีะดบัความความคดิเหน็
เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขต
พื้นที่ส านักงานอยัการภาค 3 ที่มสีถานภาพ และอายุการปฏบิตัิราชการ แตกต่างกนัจะมรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมตฐิานที ่2 พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการ
สงักดัส านกังานอยัการสงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการวจิยัเรื่องคุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการ
สงักดัส านักงานอยัการสูงสุดในเขตพื้นที่ส านักงานอยัการภาค 3 มปีระเด็นที่สามารถน ามาอภปิราย
ผลไดด้งัต่อไปนี้ 
 1. ความคดิเห็นด้านปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขต
พื้นที่ส านักงานอยัการภาค 3 ที่มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประเภทข้าราชการ แตกต่างกนัจะมี
ระดบัความความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ สอดคล้อง อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมตดิตัง้เครือ่งจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา พบว่า เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อายุงานต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั อุบล
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วรรณ เอกทุ่งบวั (2555) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะสตัวแพยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า เพศ และ
ต าแหน่งงานไมม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
  ส่วนข้าราชการสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 ที่มี
สถานภาพ และอายุการปฏบิตัริาชการ แตกต่างกนัจะมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ
ท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้สอดคล้อง
กบั ดารนิ ปฏเิมธภีรณ์ (2556) ทีศ่กึษาเรื่อง แรงจงูในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน
การท างานของพนักงาน บรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
พนกังานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ชลดา อกัษรศิ
รวิทิยา (2559) ทีศ่กึษาเรื่อง ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายการเดนิรถองคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พบว่าพนักงานฝ่ายการเดนิรถองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มปีระสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด 
ในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 พบว่า ข้าราชการสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่
ส านกังานอยัการภาค 3 มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยคุณภาพชวีติในการท างานดา้นสทิธิ
ตามรฐัธรรมนูญอยู่ในระดบัที่มากที่สุด แสดงให้เหน็ว่า ขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขต
พืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 มคีุณภาพชวีติในการท างานทีด่ ีเนื่องจากองคก์รมกีารก าหนดค่าตอบแทน
ทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม มสีิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั มกีารส่งเสรมิสุขภาพ มกีารพฒันาความสามารถของ
บุคลากรอยู่เสมอ ต าแหน่งงานมคีวามก้าวหน้าและมัน่คง บุคลากรในองค์กรมคีวามสมัพนัธ์ที่ด ีถ้อยที
ถอ้ยอาศยักนั ไมม่กีารแบ่งพรรคแบ่งพวก มคีวามเคารพซึง่กนัและกนั มกีารปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความเท่า
เทยีม ภาระงานที่รบัผดิชอบไม่ก่อให้เกิดปญัหาต่อสุขภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจ และเป็นองค์กรที่
สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับ ธนัวนี ประกอบของ (2560) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
โรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากร
โรงเรยีนปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม่ มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยที่
ดา้นงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากที่สุด และยงัสอดคล้องกบั พริญัญา 
นิลพนัธ์ (2561) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติของพนักงาน ในส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ 5 ต าบลคลงั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานในส านักบรหิาร
พืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่5 ต าบลคลงั อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ใน
เขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 พบว่า ประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการ
สูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัที่มากทีสุ่ดทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
คุณภาพ ด้านปรมิาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย แสดงให้เหน็ว่า ขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการ
สงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 มปีระสทิธภิาพการท างานทีด่มีาก กล่าวคอื บุคลากรสามารถ
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ปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ ผลงานมคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได้ สามารถปฏบิตังิานให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายของ
องคก์ร และยงัสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรในองคใ์หเ้กดิประโยชน์สูงทีสุ่ดอกีดว้ย สอดคลอ้งกบั ณฐั
ชรนิทร์ มปีระเสรฐิ (2564) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัของวัฒนธรรมองค์การส านักงานอัยการสูงสุดที่มต่ีอ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 
พบว่า ขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการในเขตพื้นที่ส านักงานอยัการภาค 3 มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพในการท างานในระดบัมากทีสุ่ด เช่นกนั 
 4. การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชวีิตในการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน ของ
ขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพื้นทีส่ านักงานอยัการภาค 3 พบว่า ปจัจยัคุณภาพชวีติ
ในการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ที่
ส านกังานอยัการภาค 3 ไดถ้งึรอ้ยละ 61.9 โดยมดีา้นสทิธติามรฐัธรรมนูญ ดา้นจงัหวะชวีติโดยส่วนร่วม 
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั ส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นบูรณาการดา้นสงัคม ดา้นการพฒันาความสามารถของ
บุคคล ดา้นการเกี่ยวขอ้งสมัพนัธท์างสงัคม ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า การที่ขา้ราชการสงักดัส านักงาน
อยัการสูงสุด ในเขตพื้นที่ส านักงานอยัการภาค 3 ได้รบัอ านาจในการตดัสนิใจตามขอบเขตของงานที่
ได้รบัมอบหมาย มกีารปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั งานที่ได้รบัมอบหมายไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชวีิต  มคีวามปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน มสีุขภาพที่ดทีัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ บุคลากรใน
องค์กรมกีารท างานร่วมกนัอย่างสงบสุข ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั องคก์รมกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรมกีาร
พฒันาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ และองคก์รสามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บัสงัคมและประเทศชาตไิด ้
จะส่งผลให้ขา้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 มปีระสทิธภิาพ
การท างานทีด่ ีกล่าวคอื ท าใหข้า้ราชการสงักดัส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 
3 สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานใหม้คีวามถูกตอ้ง รวดเรว็ เชื่อถอืได ้และสามารถบรหิารทรพัยากรในองคก์ร
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดได ้
  ส่วนด้านการให้สิง่ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านความก้าวหน้าและมัน่คงใน
งาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการสงักัดส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่
ส านักงานอยัการภาค 3 สูงสุด แสดงให้เหน็ว่า การที่ส านักงานอยัการสูงสุดเป็นหน่วยงานราชการซึ่ง
ขา้ราชการมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทน และยงัได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหรอืเลื่อนต าแหน่งโดยมกีาร
ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้อยู่แล้ว อาชพีข้าราชการจงึเป็นอาชพีที่ม ัน่คง จงึไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ท างานของขา้ราชการสงักดัส านกังานอยัการสงูสุด ในเขตพืน้ทีส่ านกังานอยัการภาค 3 สงูสุด  
  จากการผลทดสอบสมมตฐิาน คุณภาพชวีติในการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน 
ของข้าราชการสงักดัส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่ส านักงานอยัการภาค 3 ที่กล่าวมา มคีวาม
สอดคล้องกบั สมพงศ์ รตันนุพงศ์ (2558) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานกบัประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว SMM พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก โดยที่คุณภาพชวีติการท างาน ด้านการใหส้ิง่ตอบแทน 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมส่งผลน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐพร ฉายประเสรฐิ (2558) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชวีติการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี 
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พบว่า คุณภาพชวีติการท างานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกประสทิธภิาพการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบั พชิญากร บุดดารวม (2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 2 
(จงัหวดัอุบลราชธานี) พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานส่งผลต่อประสทิธิภาพในการท างานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร 
  1.1 องคก์รควรมกีารปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารบรหิารค่าตอบแทนใหม่ ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะ
เศรษฐกจิในปจัจบุนั  
  1.2 องคก์รควรจดัพืน้ทีส่นัทนาการ เพื่อใหบุ้คลากรใชผ้่อนคลายความเครยีดทีเ่กดิจากการ
ท างาน และมรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่ป็นมาตรฐาน 
  1.3 องค์กรควรมีการจดัอบรม ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานของบุคลากรใน
องคก์ร ทัง้ดา้นของภาษา บุคลกิภาพ และดา้นอื่น ๆ อยา่งต่อเนื่อง  
  1.4 องค์กรควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับ
บุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรมกีารเลื่อนต าแหน่งหรอืเลื่อนระดบัทีสู่งขึน้อย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม 
  1.5 องค์กรควรส่งเสรมิให้บุคลากรมกีารบรหิารจดัการเวลาในการท างานและเวลาส่วนตวั 
เพื่อใหง้านทีป่ฏบิตัไิมส่่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.1 จากการศึกษาครัง้นี้เป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากมุมมองของข้าราชการสงักัด
ส านักงานอยัการสูงสุด ในเขตพืน้ทีส่ านักงานอยัการภาค 3 เพยีงเท่านัน้ ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไป
ควรรวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรทัง้องค์กร เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพฒันาและปรบัปรุง
คุณภาพชวีติในการท างานทีจ่ะส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานไดด้ยีิง่ขึน้ 
  2.2 เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ซึง่ไม่สามารถลงรายละเอยีดได ้จงึ
ควรมกีารศึกษาในลกัษณะเชงิคุณภาพ เพื่อจะได้เข้าใจถึงปญัหาและสามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  2.3 เน่ืองจากประสทิธภิาพการท างานไม่ไดข้ึน้อยู่กบัปจัจยัคุณภาพชวีติในการท างานเพยีง
อย่างเดยีว จงึไม่สามารถบ่งชี้ถึงประสทิธภิาพการท างานที่แท้จรงิ ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปควร
ท าการศกึษาปจัจยัอื่น ๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่น แรงจงูใจ ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ 
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