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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการทางานของ
ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ
ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พืน้ ที่สานักงานอัยการภาค 3 ผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวมความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการ
สูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 ทัง้ สิน้ 401 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สาหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า
ข้า ราชการสัง กัด ส านัก งานอัย การสูง สุ ด ในเขตพื้น ที่ส านัก งานอัย การภาค 3 ที่ม ีเ พศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประเภทข้าราชการ แตกต่างกันจะมีระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทางานไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นทีส่ านักงานอัยการภาค 3
ทีม่ สี ถานภาพ และอายุการปฏิบตั ริ าชการ แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทางานแตกต่ างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และคุ ณภาพชีวติ ในการทางานส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางาน ของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ที่สานักงานอัยการภาค
3 ได้ถงึ ร้อยละ 61.9 โดยด้านทีส่ ่งผลได้แก่ ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ด้านจังหวะชีวติ โดยส่วนร่วม ด้าน
สิง่ แวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคม ตามลาดับ ส่วนด้านการให้สงิ่ ตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็ น
ธรรม และด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัด
สานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 สูงสุด
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทางาน ประสิทธิภาพการทางาน และข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการ
สูงสุดในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี วามสาคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างยิง่ องค์กรทุกองค์กรต้องดูแลและเอาใจใส่
ในเรื่องคนให้มากยิง่ ขึน้ ยิง่ ในช่วงที่เศรษฐกิจเกิดสภาวะถดถอย ยิง่ ส่งผลกระทบต่อการดารงชีพของ
พนักงานอย่างทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ดังนัน้ นอกจากทีอ่ งค์กรต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ องค์กรยังต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานอีกด้วย เพราะถ้าองค์กรสามารถ
พัฒนาให้คุณภาพชีวติ ของพนักงานดีขน้ึ แล้ว พนักงานก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการให้อ งค์ก รได้ดียงิ่ ขึ้นไปอีก ซึ่ง สานักงานอัยการสูงสุด เป็ นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมให้บุค ลากรของสานักงานอัยการสูงสุ ดมีคุ ณภาพชีวติ ในการทางานที่ดี โดยได้กาหนดไว้ใ น
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แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อตอบสนองนโยบายของ
อัยการสูงสุด ในการดาเนิน งานปรับ ปรุง และพัฒนาให้บุค ลากรของสานักงานอัย การสูง สุด มีค วาม
ผาสุก ความพึงพอใจในการทางาน รวมทัง้ มีแรงจูงใจในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง มีค วามสนใจที่จ ะการศึก ษาเกี่ย วกับ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุดในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3
ในด้านต่ าง ๆ ซึ่งประกอบด้ว ย ด้านการให้ส ิ่งตอบแทนที่เ หมาะสมและยุติธ รรม ด้านสิ่งแวดล้อ มที่
ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ด้านจังหวะชีวติ โดยส่วนร่วม และด้านการเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ทางสังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางานให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการ
สูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัด
สานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 ทีม่ ปี จั จัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกัน
2. คุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ของข้าราชการสังกัดสานักงาน
อัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึก ษา ประเภทข้า ราชการ และอายุก ารปฏิบ ัติร าชการ และป จั จัย คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างาน
ประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ ด้านการให้สงิ่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
ด้านบูรณา
การด้านสังคม ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ด้านจังหวะชีวติ โดยส่วนร่วม และด้านการเกีย่ วข้องสัมพันธ์ทางสังคม
2. ตัว แปรตาม ได้แ ก่ ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุ ด
ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ คุณภาพของงาน ปริมาณ เวลา และค่าใช้จา่ ย
ขอบเขตทางประชากร คือ ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการ
ภาค 3 มีจานวนทัง้ สิน้ 711 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)
ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564
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ขอบเขตพืน้ ทีใ่ นการศึกษา คือ สังกัดสานักงานอัยการสูงสุด เขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทข้าราชการ
- อายุการปฏิบตั ริ าชการ
(ทีม่ า : ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2538)
คุณภาพชีวิตในการทางาน
- ด้านการให้สงิ่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและ
ยุตธิ รรม
- ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย ส่งเสริม
สุขภาพ
- ด้านการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล
- ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
- ด้านบูรณาการด้านสังคม
- ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
- ด้านจังหวะชีวติ โดยส่วนร่วม
- ด้านการเกีย่ วข้องสัมพันธ์ทางสังคม
(ทีม่ า : Walton, 1973)

ประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
ข้าราชการ สังกัดสานักงานอัยการ
สูงสุด ในเขตพื้นที่สานักงานอัยการ
ภาค 3
- คุณภาพของงาน
- ปริมาณ
- เวลา
- ค่าใช้จา่ ย
(ทีม่ า : Peterson&Plowman, 1953)

ภาพที่ 1 กรอบการวิจยั
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
แนวคิ ดเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตในการทางาน
คุณภาพชีวติ ในการทางาน เป็ นความพึงพอใจในงานทีป่ ฏิบตั ิ ทีก่ ่อให้เกิดความสุขทัง้ ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบตั งิ านได้ เช่น ด้านความมั ่นคง
ด้า นครอบครัว ด้า นสัง คม ด้า นสภาพแวดล้อ ม เป็ น ต้น ซึ่งการที่ผู้ปฏิบตั ิงานมีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีด่ จี ะผลดีต่อองค์กรด้วย ซึง่ Richard E. Walton (อ้างถึงใน ศิรพิ ร เสนามนตรี, 2556, หน้า 23) ได้
เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญ เกี่ยวกับคุ ณภาพชีวติ ไว้ 8 ประการ ประกอบด้ว ย
ด้านการให้สงิ่ ตอบแทนที่เหมาะสมและยุตธิ รรม ด้านสิง่ แวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ

5
พัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ ด้านจังหวะชีวติ โดยส่วนร่วม และด้านการเกีย่ วข้องสัมพันธ์ทางสังคม
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ประสิท ธิภ าพการท างาน เป็ น ความสามารถในการท างานที่ไ ด้ร บั มอบหมายให้บ รรลุ ต าม
เป้าหมายขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ซึ่ง ปี เตอร์สนั
(Perterson) และ โพลแมน (Plowman) (อ้างถึงใน สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์, 2558, หน้า 19) ได้ให้
กาหนดองค์ประกอบของประสิทธิภาพการทางานไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย คุณภาพของงาน ปริมาณ
เวลา และค่าใช้จา่ ย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่อ งมือ ในการวิจยั ในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ผ่ านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปจั จัย
ส่วนบุคคล ลักษณะคาถามเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist) ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทางาน และ
ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการทางาน ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์ (Likert
Rating Scale) 5 ระดับ (Anderson, 1988) โดยได้ทดสอบความตรง ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (IOC :
Index of item objective congruence) ค่าของ IOC ทีย่ อมรับได้ต้องมากกว่า 0.5 ซึง่ แบบสอบถามใน
การวิจยั ในครัง้ นี้ได้ เท่ากับ 0.97 ดังนัน้ แบบสอบถามนี้มคี วามตรงเป็ นทีย่ อมรับได้ และทดสอบความ
เทีย่ งด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการทดสอบความตรงแล้ว
จานวน 30 ชุด ไปทดลองใช้กบั กลุ่มประชากรที่มคี วามใกล้เคียงกับข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการ
สูงสุด ในเขตพื้นทีส่ านักงานอัยการภาค 3 ค่าของแบบสอบถามที่คานวณได้ เท่ากับ 0.94 จึงนาไปใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายของข้อมูล และใช้สถิตทิ ดสอบค่าที
(t-test) สถิตทิ ดสอบค่าเอฟ (F-test) และสถิตถิ ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
ทดสอบทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั
ผลการวิ จยั
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
315 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.6 และเพศชาย จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.4 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อย
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ละ 27.9 มีสถานภาพโสดมากทีส่ ุด จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.6 รองลงมา คือสถานภาพสมรส
จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 เป็ นผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาปริญญาตรีมากทีส่ ุด จานวน 286 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 71.3 รองลงมาคือ ระดับปริญ ญาโท จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 21.4 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ข้าราชการธุรการ จานวน 337 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.0 และข้าราชการอัยการ จานวน 64 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.0 และมีอายุการปฏิบตั ริ าชการ น้อยกว่า 5 ปีมากทีส่ ุด จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.9
รองลงมาคืออายุการปฏิบตั ริ าชการระหว่าง 5-10 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุดในเขต
พืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่สานักงานอัยการภาค 3 ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (x = 4.08, S.D.= 0.557)
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุดใน
เขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 ผู้ต อบแบบสอบถามมีร ะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการ
ทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุดในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด (x = 4.33, S.D.= 0.495)
4. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการ
ภาค 3 ทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทข้าราชการ แตกต่างกันจะมีระดับความความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พื้นที่สานักงานอัยการภาค 3 ที่มสี ถานภาพ และอายุการปฏิบตั ิราชการ แตกต่างกันจะมีระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการ
สังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรื่องคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการ
สังกัดสานักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่สานักงานอัยการภาค 3 มีประเด็นที่ส ามารถนามาอภิปราย
ผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นด้านปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พื้นที่สานักงานอัยการภาค 3 ที่มเี พศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทข้าราชการ แตกต่างกันจะมี
ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต ัง้ ไว้ สอดคล้อ ง อัค รเดช ไม้จ ัน ทร์ (2560) ที่ศึก ษาเรื่อ ง ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้ เครือ่ งจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงานต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ อุบล
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วรรณ เอกทุ่งบัว (2555) ที่ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสาย
สนับสนุ นและช่ ว ยวิชาการของคณะสัต วแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พบว่า เพศ และ
ตาแหน่งงานไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ส่ ว นข้า ราชการสัง กัด ส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด ในเขตพื้น ที่ส านัก งานอัย การภาค 3 ที่ม ี
สถานภาพ และอายุการปฏิบตั ริ าชการ แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ สอดคล้อง
กับ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง แรงจูงในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพใน
การทางานของพนัก งาน บริษัท ขนส่ งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่ า
พนักงานทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทางานต่างกัน และสอดคล้องกับ ชลดา อักษรศิ
ริวทิ ยา (2559) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พบว่าพนักงานฝ่ายการเดินรถองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มปี ระสบการณ์ ในการ
ทางานต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด
ในเขตพื้น ที่ส านั ก งานอัย การภาค 3 พบว่ า ข้า ราชการสัง กัด ส านั ก งานอัย การสูง สุ ด ในเขตพื้น ที่
สานักงานอัยการภาค 3 มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับที่มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีด่ ี เนื่องจากองค์กรมีการกาหนดค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม มีสงิ่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย มีการส่งเสริมสุขภาพ มีการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรอยู่เสมอ ตาแหน่ งงานมีความก้าวหน้าและมันคง
่ บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ท่ดี ี ถ้อยที
ถ้อยอาศัยกัน ไม่มกี ารแบ่งพรรคแบ่งพวก มีความเคารพซึง่ กันและกัน มีการปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเท่า
เทียม ภาระงานที่รบั ผิดชอบไม่ก่อให้เกิดปญั หาต่อสุขภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ และเป็ นองค์กรที่
สร้างประโยชน์ ให้กบั สังคมและประเทศชาติ สอดคล้อ งกับ ธันวนี ประกอบของ (2560) ศึกษาเรื่อ ง
คุ ณ ภาพชีว ิต ในการทางาน ความผูก พันต่ อ องค์ก ร และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของบุค ลากร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ว ิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุ ณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่
ด้านงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ พิรญ
ั ญา
นิลพันธ์ (2561) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวติ ของพนักงาน ในสานักบริหารพื้นที่อนุ รกั ษ์ท่ี 5 ตาบลคลัง
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานในสานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 5 ตาบลคลัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ใน
เขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 พบว่า ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการ
สูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากทีส่ ุดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการ
สูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 มีประสิทธิภาพการทางานทีด่ มี าก กล่าวคือ บุคลากรสามารถ
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ปฏิบตั งิ านได้รวดเร็ว ผลงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถปฏิบตั งิ านให้สาเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร และยังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในองค์ให้เกิดประโยชน์สูงทีส่ ุดอีกด้วย สอดคล้องกับ ณัฐ
ชริน ทร์ มีป ระเสริฐ (2564) ศึก ษาเรื่อ ง ปจั จัยของวัฒนธรรมองค์ก ารส านัก งานอัย การสูง สุ ด ที่มตี ่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3
พบว่า ข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการในเขตพื้นที่สานักงานอัยการภาค 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการทางานในระดับมากทีส่ ุด เช่นกัน
4. การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีว ิตในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ของ
ข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นทีส่ านักงานอัยการภาค 3 พบว่า ปจั จัยคุณภาพชีวติ
ในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ที่
สานักงานอัยการภาค 3 ได้ถงึ ร้อยละ 61.9 โดยมีดา้ นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ด้านจังหวะชีวติ โดยส่วนร่วม
ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคม ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า การที่ขา้ ราชการสังกัดสานักงาน
อัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่สานักงานอัยการภาค 3 ได้รบั อานาจในการตัดสินใจตามขอบเขตของงานที่
ได้รบั มอบหมาย มีการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน งานที่ได้รบั มอบหมายไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีว ิต มีค วามปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน มีสุขภาพที่ดที งั ้ ทางด้านร่างกายและจิต ใจ บุคลากรใน
องค์กรมีการทางานร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถอยู่เสมอ และองค์กรสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั สังคมและประเทศชาติได้
จะส่งผลให้ขา้ ราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 มีประสิทธิภาพ
การทางานทีด่ ี กล่าวคือ ทาให้ขา้ ราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค
3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มคี วามถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ และสามารถบริหารทรัพยากรในองค์กร
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้
ส่วนด้านการให้สงิ่ ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม และด้านความก้าวหน้าและมันคงใน
่
งาน ไม่ส่ งผลต่ อ ประสิท ธิภาพการทางานของข้า ราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุ ด ในเขตพื้น ที่
สานักงานอัยการภาค 3 สูงสุด แสดงให้เห็นว่า การที่สานักงานอัยการสูงสุดเป็ นหน่ วยงานราชการซึ่ง
ข้าราชการมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่าตอบแทน และยังได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่ งโดยมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้อยู่แล้ว อาชีพข้าราชการจึงเป็ นอาชีพที่มนคง
ั ่ จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 สูงสุด
จากการผลทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่สานักงานอัยการภาค 3 ที่กล่าวมา มีความ
สอดคล้องกับ สมพงศ์ รัตนนุ พงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทางานกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบ ัติง านของพนัก งานศู น ย์ข่า ว SMM พบว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชีว ิต การท างานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยที่คุณภาพชีวติ การทางาน ด้านการให้สงิ่ ตอบแทน
ที่เ หมาะสมและเป็ นธรรมส่ งผลน้ อ ยที่สุด ซึ่งสอดคล้อ งกับ ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2558) ศึกษาเรื่อ ง
คุณภาพชีวติ การทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี

9
พบว่า คุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกประสิทธิภาพการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับ พิชญากร บุดดารวม (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทางานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
(จังหวัดอุบลราชธานี) พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
1.1 องค์กรควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารค่าตอบแทนใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจั จุบนั
1.2 องค์กรควรจัดพืน้ ทีส่ นั ทนาการ เพื่อให้บุคลากรใช้ผ่อนคลายความเครียดทีเ่ กิดจากการ
ทางาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยทีเ่ ป็นมาตรฐาน
1.3 องค์ก รควรมีก ารจัด อบรม ความรู้ เพื่อ เพิ่มศัก ยภาพในการทางานของบุค ลากรใน
องค์กร ทัง้ ด้านของภาษา บุคลิกภาพ และด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.4 องค์ก รควรเปิ ด โอกาสให้บุ ค ลากรได้นาเสนอผลงานเพื่อ สร้างความก้า วหน้ าให้กับ
บุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการเลื่อนตาแหน่ งหรือเลื่อนระดับทีส่ ูงขึน้ อย่ างเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
1.5 องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการบริหารจัดการเวลาในการทางานและเวลาส่วนตัว
เพื่อให้งานทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 จากการศึก ษาครัง้ นี้เ ป็ นการรวบรวมความคิดเห็นจากมุมมองของข้าราชการสังกัด
สานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพืน้ ทีส่ านักงานอัยการภาค 3 เพียงเท่านัน้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรรวบรวมความคิดเห็นจากบุค ลากรทัง้ องค์กร เพื่อ ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒ นาและปรับ ปรุง
คุณภาพชีวติ ในการทางานทีจ่ ะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานได้ดยี งิ่ ขึน้
2.2 เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึง่ ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ จึง
ควรมีการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้เข้าใจถึง ปญั หาและสามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2.3 เนื่องจากประสิทธิภาพการทางานไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยคุณภาพชีวติ ในการทางานเพียง
อย่างเดียว จึงไม่สามารถบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทางานที่แท้จริง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควร
ทาการศึกษาปจั จัยอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร เป็ นต้น
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