
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 
ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562* 

Quality of working life of judicial service officer working at The court of 
appeal for specialized cases in 2018 

   มัลลิกา  กวงแหวน** 
  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 
ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562 กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ 
คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์โดยใช้สถิติจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  83  คน  ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย 3.61)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  
8  ด้าน มากที่สุดตามล าดับ  ประกอบด้วย  คือ  ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมา
คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือท างาน
ร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความม่ันคง
และความก้าวหน้าในงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ทั้งนี้  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562  ทั้ง 8 ด้าน  ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง  
2  ข้อ  และระดับค่อนข้างสูง  6  ข้อ 
 
ค าส าคัญ  :  คุณภาพชีวติการท างาน, ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ, 
       คดีช านัญพิเศษ 
 
บทน า  
 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงที่สุด
ขององค์การหรือที่เรียกว่าทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคตดังนั้นผู้บริหารในองค์การจึงต้องน าศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมขึ้นด้วยเพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญช่วยให้องค์การเจริญเติบโตซึ่ง
เป็นผลมาจากได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การมีขวัญและก าลังใจที่ดีเกิดความจงรักภักดีในองค์การและลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับองค์การส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุข (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 3)  
 โดยในปัจจุบัน การท างาน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มนุษย์ไปแล้ว เพราะการท างาน 
ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อมีรายได้ก็สามารถน าไปซื้ออาหาร สินค้าบริการ ตลอดจนเครื่องใช้อุปโภคบริโภค 
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ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนั้นการ
ท างานยังท าให้มนุษย์ได้รับการยอมรับ การยกย่องจากสังคมมนุษย์ และเกิดคุณค่าในชีวิตของตน  
 เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ และ
อารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ท างานดีตามไปด้วย ผจญ เฉลิมสาร (2552) ได้กล่าวว่า การสร้างคุณภาพชีวิต
การท างาน จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง คุณภาพชีวิตการท างานในลักษณะของความ
พึงพอใจในการท างานนั้น จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการท างาน 
ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพ่ิมผลผลิตของบริษัทหรือองค์การในที่สุด เรียกได้ว่า บรรลุ
เป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง นอกจากนี้ยัง ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย 
 ศาลยุติธรรมที่มีหน้าที่หลักในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา
และยังเป็นศาลที่มีอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีไม่อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืนมีประธาน
ศาลฎีกาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (ส านักงานศาลยุติธรรม, (ม.ป.ป.), หน้า 13) และมีส านักงานศาล
ยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ส านักงาน
ศาลยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับ บัญชาสูงสุด 
รับผิดชอบงานที่จะสนองตอบต่อนโยบายของศาลยุติธรรมในภาพรวม ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม  และที่ส าคัญคือการสนับสนุนงานตุลาการอันเป็นภาระ
หลักให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  และเป็นเลิศในการอ านวยความยุติธรรม 
(ส านักงานศาลยุติธรรม, (ม.ป.ป.), หน้า 28 ) ไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกา ศาลชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นต้นได้แก่
ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลช านัญพิเศษ เป็นต้น จะมีหน่วยงานภายใน
เรียกว่า ส านักอ านวยการประจ าศาลหรือส านักงานประจ าศาล เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดส านักงาน
ศาลยุติธรรม ซึ่งส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด
ส านักงานศาลยุติธรรม ที่ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการงานธุรการคดีและกิจการของศาลยุติธรรม ซึ่งงานธุรการคดี ได้แก่ งานด้านนิติการ เพ่ือ
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การน าระบบระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้นอกเหนือจาก
การพิจารณาพิพากษาคดี รวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
งานธุรการคดีในส านักอ านวยการประจ าศาล เป็นต้น 
 งานกิจการของศาลยุติธรรม ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานบริหารงาน
บุคคล งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานแผนงานและโครงการงานงบประมาณ นอกจากนี้
ยังต้องท าหน้าที่ในการบริการประชาชนการประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีคดีความงานประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยงานบังคับคดีนายประกัน การประสาน
ราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานของศาล
ยุติธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ดังนั้น ในกระบวนการอ านวย
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ความยุติธรรมของศาลจะสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ความได้มากน้อยเพียงใดนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการศาลจึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก 
 โดยในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  JUSTICE  ในยุทธศาสตร์ E หรือ Excellence 
Organization  หรือ การเพ่ิมศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ศาลยุติธรรม 
มีระบบงานตุลาการ ระบบงานธุรการของศาลยุติธรรม ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ และระบบงาน
วิชาการ ที่มีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมให้ด าเนินปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ว่าด้วยเรื่องการจัดสวัสดิการและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้พิพากษาและบุคลากรในศาล
ยุติธรรมทุกระดับ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงจัดท าแผนสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตและการท างาน (Work-Life-
Balance) (ส านักงานศาลยุติธรรม, (2560), หน้า 52)  ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดี
ช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562 กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562 โดยใช้วิธีวิจัยแบบส ารวจ  
ทั้งนี้  เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  ให้ทราบแนวทางในการน าไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562 กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  เงินเดือนปัจจุบัน  ต าแหน่งปัจจุบัน  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ า
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562 กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  เงินเดือนปัจจุบัน  ต าแหน่งปัจจุบัน  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 2. ท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562 
 3. ท าให้ทราบแนวทางในการน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในส านัก
อ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  เพ่ือตอบสนองนโยบายที่ส านักงานศาลยุติธรรม
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564  ว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์  E  
(Excellence  Organization)  เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีที่ค้นคว้ามา  ผู้วิจัยได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
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คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการและลูกจ้าง  ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญ
พิเศษ  พ.ศ.  2562  ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  แสดงภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ
ที่แตกต่างกันจะมคีุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ  ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ   
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ปัจจัยข้อมูลบคุคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
- รายได้ต่อเดือน 
- ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
- ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
นโยบายการพัฒนาศักยภาพและคณุภาพ

ชีวิตของส านักงานศาลยุติธรรม 
- บรรยากาศในการท างาน 
- วัฒนธรรมองค์กร 
- ความหลากหลายของงาน 
- ความส าคญัของงาน 
- ความมีอิสระในการท างาน 
- การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านัก
อ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดชี านัญพิเศษ 
ของวอลตัน (Walton 1973) 
- ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุตธิรรม 
- ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 
- ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร 
- ด้านความมั่นคงและความก้าวหนา้ในงาน 
- ด้านการบรูณาการทางสังคมหรือการท างาน

ร่วมกัน 
- ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
- ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน 
- ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สังคม 
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การวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษ  พ.ศ. 2562  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)  
โดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ า
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ จ านวน 83 คน เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีไม่มากนัก จึง
ก าหนดให้ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  จ านวน  83  คน    เป็น
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย  4  ส่วนคือ  1)  ปัจจัยส่วนบุคคล  2)  ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (24  ข้อ)  3)  ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน  (32  ข้อ)  โดยเกณฑ์
การพิจารณาคะแนนความคิดเห็นการวัดด้วยวิธีแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale)  
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น  5  ระดับ เพ่ือใช้ในการตีความหมาย 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อย  ความถูกต้อง  และความ
ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม  และน ามาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences)  เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจง
ความถี่  (Frequency)  และร้อยละ  (Percentage) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ  ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  ใน
ภาพรวมและรายด้าน  โดยค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ  ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษ  ในภาพรวมและรายด้าน  โดยค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation)  
 จากนั้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบ  ที  เทส  (t-Test  for  Independent  sample)  และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (F-Test)  และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างาน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน  (Pearson  product  moment  correlation  coefficient)  ส าหรับค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ก าหนดไว้ที่ระดับ  .05 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 
ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562 กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ 
คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์โดยใช้สถิติจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  83  คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย 3.61)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562  สูงสุด 3 อันดับแรก คือ  



6 

 

  

ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.93)  รองลงมาคือ ด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลากร  (ค่าเฉลี่ย 3.75)  และด้านการบูรณาการทางสังคมหรือท างานร่วมกัน 
(ค่าเฉลี่ย 3.72) และสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านัก
อ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562 กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  เงินเดือนปัจจุบัน  ต าแหน่งปัจจุบัน  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ 
คดีช านัญพิเศษ เพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน  
มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทั้งเพศชายและหญิง แต่เพศชายจะมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมมากว่าเพศหญิง  
  1.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า  ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ 
คดีช านัญพิเศษมีอายุแตกต่างกัน มคีุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยในด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  และด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ด้านความมั่นคงแลความก้าวหน้าในงาน และด้านประชาธิปไตยใน
องค์การ  จะมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
  1.3 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษที่มีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านการบูรณา
การทางสังคมหรือการท างานร่วมกันมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ   
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ด้านความม่ันคงแลความก้าวหน้าในงาน  
ด้านประชาธิปไตยในองค์การ  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้านลักษณะงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม จะมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
  1.4 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ า 
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและ
รายได้ไม่แตกต่างกัน 
  1.5 จ าแนกตามเงินเดือนปัจจุบัน พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ า 
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่มีเงินเดือนปัจจุบันแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน และด้านความสมดุล
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ระหว่างชีวิตกับการท างาน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
  1.6 จ าแนกตามต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ า 
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่มีต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและ
รายได้ไม่แตกต่างกัน 
  1.7 จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ า 
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน 
ทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย 3.71) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ  ส านัก
อ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านความส าคัญ
ของงาน (ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.79) และด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล (ค่าเฉลี่ย 3.75) ซึ่งสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
ดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ในระดับ 
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.668 (p = .000) 
    2.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ในระดับสูง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .749 (p = .000) 
  2.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านความหลากหลายของงาน มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ในระดับต่ า และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .387  
(p = .000) 
  2.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านความส าคัญของงาน มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  ในระดับต่ า และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .540  
(p = .000) 
  2.5 ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านความมีอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ในระดับปานกลาง  
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และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .574  
(p = .000) 
  2.6 ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ใน
ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.762 (p = .000) 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาครั้งนี้  สามารถน าวัตถุประสงค์มาอภิปรายในการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562  ว่ามีคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร ด้านความมั่นคงก้าวหน้าใน
งาน ด้านด้านการบูรณาการทางสังคมหรือท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง  ยกเว้นด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย
อยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวันรัตน์ ตนานนท์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ที่ระดับปานกลาง โสภณ  งามข า  (2547)  ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต1  (เชียงใหม่)  ภาคเหนือ  การศึกษาพบว่าโดยรวมพนักงานมีคุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับสูง ทัศนีย์  ชาติไทย (2559) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิต
การท างานโดยรวม 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคคลากร ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือ
ท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้าน
ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  ยกเว้นด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562 กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าเพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการส านักอ านวยการประจ า
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
อายุ และสถานภาพข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ยกเว้นปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุ และสถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์  ชาติไทย (2559) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีเพศ ระดับ
การศึกษาข้ันสูงสุด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสถานภาพการท างานในปัจจุบัน
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ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณีต 
อินทรประสิทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน แตกต่างกัน 

จ าแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ เพศ
ชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทั้งเพศชายและหญิง แต่เพศชายจะมีคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมมากว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุพงษ์ หมื่นพรม (2554) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ศาล
ยุติธรรมที่เป็นเพศชายมีคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพศหญิง 

จ าแนกตามอายุ พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่มี
อายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมที่แตกต่างกัน โดยในด้านการบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้านลักษณะงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านโอกาสในการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร ด้านความม่ันคงแลความก้าวหน้าในงาน และด้านประชาธิปไตยใน
องค์การ  จะมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน สิงห์อุ๊ด 
(2559) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการและลูกจ้างส านักคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม ปี พ.ศ. 2559 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการและลูกจ้าง ส านักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559 ที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม
และในระดับรายด้าน 

จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญ
พิเศษที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้ที่มีสถานภาพโสด จะมีระดับความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรส และหย่าร้าง และด้านการ 
บูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรส ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สกล ลิจุติภูมิ (2545) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาธารณะสุขในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประเทศไทย ปี 2545 ผลการศึกษา
พบว่าสถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างน้อย 
1 คู่ โดยสถานภาพสมรส หย่า/หม้าย สูงกว่าทุกสถานภาพ 

จ าแนกตามระดับการศึกษาขั้นสูงสุด พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและ
รายได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สกล ลิจุติภูมิ (2545) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรสาธารณะสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุข
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อ าเภอ ประเทศไทย ปี 2545 ผลการศึกษาพบว่า ระดับวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษท่ี
มีต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ พวงทัย (2559) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
ทางการศึกษาในสหวิทยาเขตชาวดอย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสหวิทยาเขตชาวดอย โดยรวมแล่วไม่แตกต่างกัน 

จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติราชการ พบว่า ข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 3 ปี มีระดับความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกันมากกว่า กลุ่มผู้มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 - 
6 ปี , 7 – 10 ปี , 11 – 15 ปี และ 15 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณีต อินทรประสิทธิ์ 
(2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุราชการ ต่ ากว่า 5 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน สูงที่สุด 

 
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ า

ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562 พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านความส าคัญของงาน  
รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการท างาน และด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  

โดยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.  2562 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรันธร ทรงเกียรติศักดิ ์(2558) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยจูงใจในการท างาน ที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนของดรงงานน้ าตาล สหเรื่อง จ ากัด 
จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและ
หน่วยงานสนับสนุนในทางเดียวกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ส านักอ านวยการประจ าศาล
อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. 2562  ครั้งนี้  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ  ส านักอ านวยการประจ าศาล
อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 
สามารถน าข้อมูลมาพิจารณาได้  ดังนี้ 
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 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน   
 เรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานสามารถอธิบายได้ถึงปัจจัยที่ข้าราชการ ส านัก
อ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ เลือกตอบมากท่ีสุดได้ ดังนี้ (1) สภาพการท างาน และ
เพ่ือนร่วมงานมีลักษณะเป็นการช่วยกันท าร่วมกันรับผิดชอบ (2) องค์กรของท่านมีการตัดสินใจที่
ค านึงถึงความมั่นคงขององค์กร (3) งานที่ท าอยู่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความช านาญ
หลายด้านจึงจะสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (4) งานที่ปฏิบัติมีความส าคัญต่อหน่วยงาน 
และงานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความส าเร็จของหน่วยงาน (5) อิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย (6) ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ และเมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้วท าให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในการท างานนอกจาก
นโยบายในการบริหารขององค์การแล้ว ในส่วนของผู้ร่วมงาน เช่น ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
หรือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความส าคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของคนในองค์การ และอาจกล่าวได้ว่าผู้ร่วมงานในองค์การ เป็นเหมือนองค์ประกอบหนึ่งสังคม
ในที่ท่ีท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน  นอกเหนือไปจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะ
เป็น วัสดุ ส านักงาน อาคารสถานที่ เครื่องมือ หรือ เครื่องจักรในการท างาน ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
นอกจากนั้น ปัจจัยที่ข้าราชการเลือกตอบเกี่ยวกับงานท่ีท าอยู่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความช านาญหลายด้านจึงจะสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการทผีู้บังคับบัญชาให้การ
สนับสนุนในการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าข้าราชการ 
ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความช านาญหลายด้าน จึง
ต้องการได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ตนเอง
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (three-needs theory) 
ของ  McClelland  (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 60 - 61) McClelland เสนอทฤษฎี
ความต้องการ (three-needs theory) ว่า ในองค์การมีแรงจูงใจหรือความต้องการ 3 ประการ โดยใน
ประการที่ 1 และ 3 McClelland ได้กล่าวถึง ความต้องการที่จะประสบผลส าเร็จ (achievement) 
หมายถึง พลังผลักดันที่ต้องการแสดงออกถึงความดีเด่นความต้องการที่จะท าให้ส าเร็จได้ดีกว่าคนอ่ืน
หรือดีกว่ามาตรฐานทั่วไป ความมุมานะพยายามต่อสู้เพื่อความส าเร็จ คนที่มีความต้องการแบบนี้เป็น
ความปรารถนาที่จะท าอะไรให้ดีกว่าคนอื่น เป็นคนที่ถือว่างานเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นคนที่
รับผิดชอบต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการท างานของตน ความต้องการที่จะผูกพัน 
(affiliation) หมายถึง ความต้องการที่จะให้คนอ่ืนชอบและเป็นมิตรด้วย คนเหล่านี้ต้องการ
บรรยากาศการท างานแบบต่างฝ่ายต่างเข้าใจและต่างร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยองค์สามารถน าทฤษฎี
ความต้องการ (three-needs theory) ของ  McClelland มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงองค์กรในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน  ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (1985) 
(อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2561, หน้า 306) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง 
ความสอดคล้องระหว่างความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลของ
องค์การอันเนื่องมาจากความผาสุก (well-being) ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ นอกเหนือไปจากก าหนด
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นโยบายแล้วการให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เก่ียวข้องการท างานในทุกระดับขององค์กรและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายก็เป็นสิ่งที่องค์ต้องให้
ความส าคัญเช่นเดียวกัน  เพราะหากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพึงพอใจในการท างานของแต่ละบุคคล 
ภายใต้เงื่อนไขของลักษณะงานในหน้าที่ และสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
คุณภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  ของข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดี
ช านัญพิเศษ  สามารถอธิบายได้ถึงปัจจัยที่เลือกตอบมากที่สุด  ดังนี้  (1)  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
เป็นที่ยอมรับส าหรับบุคคลภายนอก  (2)  ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
(3)  เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวกับงาน  (4) เมือ่มีปัญหาและอุปสรรคในการท างานสามารถขอค าปรึกษาแนะน าจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานได้ แสดงให้เห็นว่าข้าราชการส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดี
ช านัญพิเศษ  มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์กรแห่งนี้เป็นอันดับแรก  และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกับการได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือน
ร่วมงาน  ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษร  ที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก
(Herzberg, 1982: 260-263 อ้างถึงใน เพ็ญศรี  เวชประพันธ์, 2557 หน้า 25-27)  ทฤษฎีปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยค้ าจุน  หรือทฤษฎีองค์ประกอบคู่ของเฮอร์ซเบิร์ก  (The  Motivation-Hygiene Theory  or  
Two  Factors  Theory)  สรุปถึงความต้องการของคนในองค์การ  หรือการจูงใจจากการท างานว่า  
ความพึงพอใจในงานที่ท าและความไม่พึงพอใจในงานที่ท าไม่ได้มาจากปัจจัยกลุ่มเดียวกัน  แต่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัยสองกลุ่มประกอบด้วย  

1). ปัจจัยจูงใจ  (Motivation Factor)  เป็นปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบและรักงานที่ท าหากสิ่ง
เหล่านี้ไม่มีอยู่ ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะไม่มีความพอใจในงาน  โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น 
ความส าเร็จของงาน  (Achievement)  การได้รับการยอมรับนับถือ  (Recognition)   

2) ปัจจัยค้ าจุน  (Hygiene Factors)  หมายถึง  ปัจจัยที่เกี่ยวกับการมาท างาน  หรือการขาด
งานของพนักงาน  เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการท างาน  เช่น  
การบังคับบัญชา  (Supervision) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interpersonal relations)  ความ
มั่นคงในงาน  (Security) สถานะของอาชีพ  (Status) ความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Personal life) 

การที่องค์กรจะรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้นั้น จะต้องน าหลักของปัจจัยจูงใจมาใช้เพื่อ
สร้างบรรยากาศแวดล้อมบ ารุงจิตใจบุคลากรภายในองค์กร  เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพ  ท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในงาน  ถ้ามีความพึงพอใจแล้วก็จะท าให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าหลักปัจจัยค้ าจุนมาใช้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้
กระตือรือร้นในการท างานมากยิ่งข้ึน  และยังช่วยป้องกันมิให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจในงานซึ่งจะ
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เป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าต่อไป  และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านจึงสรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเหมาะสมกับ
งานที่ท า  คือสิ่งแรกที่ข้าราชการส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าองค์กร
ควรมองถึงการวางโครงสร้างค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  และลักษณะ
ของประเภทงานเป็นส าคัญ  เพราะค่าตอบแทนเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน  จึงจะท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานสัมฤทธิผล เนื่องจากบุคลากรถือว่าเป็นทรัพย์สิน
อันมีค่าอย่างหนึ่งขององค์กร 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  พบว่า  สถานที่ท างานมี
ความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน คือสิ่งแรกท่ี
ข้าราชการส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า  สถานที่ท างานมีความสะอาด 
แสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงานนั้นมีส่วนในการช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานท าสัมฤทธิผล   
 3. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  พบว่า  เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค
ในการท างานสามารถขอค าปรึกษาแนะน าจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานได้ แสดงให้เห็นว่า 
การที่ได้รับค าปรึกษาแนะน าจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน มีส่วนในการช่วยเพิ่มความมั่นใจใน
งานที่ท า และยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  
หรือได้รับการฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งที่บุคลากรมีความต้องการในคุณภาพชีวิตการท างาน 
 4.  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  พบว่า  ได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะในการท างานที่เพ่ิมมากข้ึนเสมอ  คือสิ่งแรกที่ข้าราชการส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า  การท างานในหน่วยงานราชการนั้นมีความมั่นคงในชีวิต
และการท างาน  เนื่องจากการที่การได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะใน
การท างานที่เพ่ิมมากข้ึนเสมอ จะท าให้ผู้ท างานรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจและยังเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถอีกด้วย  
 5.  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน พบว่า  ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  คือสิ่งแรกที่ข้าราชการส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก  
แสดงให้เห็นว่า  การได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดีนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่
บุคลากรต้องการ  เพราะสังคมในท่ีท างานหากไม่เกิดข้ึนองค์กรก็ไม่สามารถท างานได้อย่างราบรื่น  
ดังนั้นองค์กรควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
ต าแหน่งใดหรือหน่วยงานใดก็ตามให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น  เพ่ือลดช่องว่างระหว่างบุคลากรด้วย
กันเอง  และเป็นการสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดี 
 6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ พบว่า เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล และไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงาน คือสิ่งแรกท่ีข้าราชการส่วนใหญ่ให้
ระดับความคิดเห็นในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า กระแสประชาธิปไตยในองค์การ เป็นสิ่งที่องค์กรต้อง
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หึความส าคัญไม่น้อยไปกว่าค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการอื่น ๆ การให้ความส าคัญด้านความรู้สึกและ
จิตใจของบุคลากรถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า การท างานไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชีวิต คือสิ่งแรกที่ข้าราชการส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า  
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ องค์กรจึงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานให้
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  ที่เหมาะสม ก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพในการท างานด้วย 
 8. ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ
ส าหรับบุคคลภายนอก คือสิ่งแรกท่ีข้าราชการส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก  แสดงให้
เห็นว่า  ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในงานที่ท า 
  
 ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  นักวิจัยควรศึกษา ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  ในด้านอื่นเพ่ิมเติม  เช่น  
ควรศึกษารูปแบบพฤติกรรมการท างาน  ทัศนคติการท างานและการใช้ชีวิต  ความต้องการของ
บุคลากร  ความเครียดอันเนื่องมาจากการท างาน การวัดเกี่ยวกับความผูกพันกับองค์กร  เป็นต้น  ซึ่ง
จะช่วยน ามาอธิบายในเรื่องของคุณภาพชีวิตการท างานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืน
ที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท า 
งานได้  เช่น  สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มีผลต่อองค์กร  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  เป็น
ต้น ควรศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกข้าราชการ  ส านักอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  เพ่ือที่ได้ข้อมูลเชิงลึก  ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาวิจัยเกิดความ
สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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