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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ปัญหา และอุปสรรค ในด้านคุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงาน และแนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสารและแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 13 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากร คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน การพัฒนาทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
เพ่ือนร่วมงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท างาน การได้ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และการได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนของปัญหา และอุปสรรค ในด้านคุณภาพชีวิตกับการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย หลักสูตรในการการอบรมไม่ครอบคลุม ยังมคีวาม
ขัดแย้งส่วนบุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตยังไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรม ยังการขาดการ
สื่อสารกันภายในส านักงาน ส าหรับแนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า ควรจัดให้มีที่ปรึกษา ควรหารือก าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ จัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัย จัดอบรมหรือจัดหาหลักสูตรที่
เหมาะสม จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพในการท างาน และควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
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บทน า 

 ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ แม้ว่าจะมีภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกองค์การ
ต่างก็มุ่งเน้นคือ การพัฒนาองค์การเพ่ือน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ โดยการน าแนวคิดจากนักวิชาการ
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การไว้อย่างหลากหลาย และท่ีองค์การจะขาดไปเสียมิได้นั่นก็คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากท่ีสุดใน
องค์การ เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ที่ท าให้ทรัพยากรอ่ืน ๆ มีคุณค่าในการบริหารองค์การ จึงมีความจ าเป็น
ในการที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า โดยการเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ให้สูงยิ่งขึ้น (วีณา 
พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) การเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การให้สูงขึ้น มีขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุม 3 ประการ คือ 
การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา (ชลชาติ พหุโล และวิไลวรรณ วรคามิน, ม.ป.ป., ออนไลน์) 
องค์การแต่ละองค์การจึงต้องค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับต้น ๆ สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์การ อีกท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การนั้นยังต้องค านึงถึงคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในองค์การเป็นส าคัญอีกด้วย 

 หากกล่าวถึง “คุณภาพชีวิต” นั้น ความต้องการของมนุษย์เรานับย้อนมาตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบันไม่ว่าใครก็อยากมีชีวิต มีการกินดีอยู่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการมีรายได้ที่มั่นคง มีการงานที่ดี มี
การศึกษาดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น มีสุขภาพแข็งแรง มีเสรีภาพ และมีความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยคุณภาพชีวิตมีองค์ประกอบที่ส าคัญตาม
หลักการของ Richard E. Walton (อ้างถึงใน กระทรวงแรงงาน, 2562) 8 ประการ คือ ค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาความรู้
ความสามารถ ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง ลักษณะงานที่มีส่วนส่งเสริม
ด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุติธรรม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม และลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สังคมโดยตรง คุณภาพชีวิตจึงมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกซ่ึงส่งผลกับการท างานของบุคลากรในองค์การ
เป็นอย่างมาก หากองค์การตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานเหล่านี้ได้ บุคลากรที่มีการด ารงชีวิตอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุข มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ก็จะสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาตนเองเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจงรักภักดีกับองค์การไม่มีใจเป็นอื่น ร่วมสร้างความเข้มแข็งและ
ความก้าวหน้าให้กับองค์การ  

 จากทัศนะของนักวิชาการเก่ียวกับองค์การและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ส านักงานอัยการสูงสุด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ ส านักงาน
อัยการสูงสุดจึงได้จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอัยการสูงสุด 
พ.ศ. 2563 – 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด  
ไว้เป็นการก าหนดทิศทางของส านักงานอัยการสูงสุดให้มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งเน้นสู่การสร้างนวัตกรรม
โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน และพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
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บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานอัยการสูงสุด จึงได้ยึดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุดเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรใน
ส านักงาน ในการด าเนินงานปรับปรุง และพัฒนาให้บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดมีความผาสุก 
ความพึงพอใจในการท างาน รวมทั้งมีแรงจูงใจในการท างานให้เกิดดุลยภาพรวมระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานให้สูงขึ้น และร่วมรณรงค์เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการอีกด้วย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร และตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ในการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or Formal interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

กลุ่มประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. กลุ่มประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการธุรการ และบุคลากร ส านักงาน

คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) จ านวน 13 คน ดังนี้ 
 2.1 ข้าราชการธุรการ ซึ่งเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล การท างานของบุคลากรและ

เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละฝ่ายของส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย 

- ข้าราชการธุรการระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน  
- ข้าราชการธุรการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 4 คน  

 2.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 

- ข้าราชการธุรการระดับช านาญการ จ านวน 3 คน  
- ข้าราชการธุรการระดับระดับปฏิบัติการ จ านวน 3 คน  
- ข้าราชการธุรการระดับปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน  
- พนักงานราชการ จ านวน 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) โดย
แบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการทดสอบด้านเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการ



4 
 

 
 

สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งหมด 8 ด้าน คือ 

1. สภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ การที่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่
สะอาด ปลอดภัย การปรับปรุงทัศนียภาพของสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ ร่มรื่น ปลอดโปร่ง ถูก
สุขลักษณะ มีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อบุคลากร การจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ
ส านักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิตของบุคลากร โดยการ
จัดสรรอุปกรณ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ที่เหมาะสมกับสรีระของร่างกายช่วยให้ในการที่ต้องนั่ง
ปฏิบัติงานเป็นเวลานานลดความเสี่ยงเป็นโรคจากการท างาน (Office Syndrome) และส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงาน
สะอาดและถูกสุขลักษณะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ ท าให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง การปรับปรุงทัศนียภาพให้น่าอยู่ ปลอดภัย ส่งผลให้สุขภาพจิตของบุคลากรมีความรื่นรมย์ใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี 

2. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม กล่าวคือ การที่บุคลากรได้รับผลประโยชน์ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษท่ีเพียงพอและยุติธรรม ช่วยให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ทั้งยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากข้ึน เต็มใจที่จะ
พัฒนาตนเองเพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เงินเดือนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล การมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอ้ืออ านวยให้องค์การ
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความจงรักภักดีจากบุคลากร 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน กล่าวคือ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้มี
นโยบายหลายประการเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานให้กับบุคลากร เช่น การจัด
ให้มีการท าผลงานวิชาการ การทดสอบความรู้เพ่ือเลื่อนต าแหน่งให้กับบุคลากร การจัดให้มี
ทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรใน
องค์การ บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ก็มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอยู่เสมอ ส่งผลให้บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี  
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มีความสามารถในการท างานท าให้มีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับตัวบุคลากรและครอบครัวอีกด้วย 

4. การได้รับการพัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถ กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการ
อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นความส าคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร จึงส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีโอกาสใน
การเข้าฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่ส านักงานอัยการสูงสุดมีนโยบาย เพ่ือพัฒนาทักษะในการท างาน
ให้กับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง ส่งผลให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถ จากการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเพ่ือนร่วมงาน กล่าวคือ บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนใหญ่ เห็นว่า การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และเพ่ือนร่วมงาน จะช่วยให้บุคลากรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น  
โดยส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเสมอ 
เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลต่าง ๆ การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดให้มีกิจกรรม
นันทนาการ ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเพ่ือนร่วมงานดียิ่งข้ึน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ทั้งในแผนกและระหว่างแผนกต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

6. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท างาน กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด มีชั่วโมงการท างานตรงตามกฎบัญญัติของกฎหมาย ท าให้บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานคณะกรรมการอัยการ มีความสามารถในการบริหารเวลาในการ
ด าเนินชีวิตและการท างานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและมุ่งเน้นให้ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ ท า
ให้ได้รับการยอมรับและถือเป็นบรรทัดฐานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งบุคคล องค์กรและสังคม ทั้งยังมี
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน คือ ค่าตอบแทนพิเศษ ช่วยให้การด ารงชีวิตของ
บุคลากรด าเนินไปอย่างราบรื่น เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน จึงน ามาซึ่งความสุข 
ความพึงพอใจ ความส าเร็จที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ 

7. การได้ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ส านักงานสูงสุด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด เป็นประจ า ท าให้บุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสุข
และความพึงพอใจจากการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้กับบุคลากร การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมนี้ช่วยให้
บุคลากรมีความรู้สึกและทัศนคติท่ีดี เชื่อมั่นต่อองค์การ ส่งผลให้บุคลากรเต็มใจที่จะร่วมกับองค์การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  

8. การได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล กล่าวคือ บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด จะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน มีชั่วโมงการท างานตรงไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมีสิทธิในการท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน โดยจัดให้มีการดูแลสุขอนามัยของสถานที่ท างาน อาหาร น้ าดื่ม 
รวมถึงสุขภาวะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันและจัดการกับเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ
จากการท างาน ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
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ให้กับบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความพึงพอใจและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ปัญหา และอุปสรรค ในด้านคุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในด้านคุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย 

1. ปัญหาด้านวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการ
สูงสุด ค่อนข้างขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต ยังไม่เพียงพอและขาดความทันสมัย อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพอนามัย 
วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ล่าช้าและประสิทธิภาพในการท างานลดลงได้ 

2. ด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีสถานที่ค่อนข้างคับแคบ แออัด ไม่เพียงพอต่อจ านวน
บุคลากร หรือสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างน้อยท าให้การค้นหาข้อมูลที่เป็นเอกสารเป็นไป
ด้วยความยากล าบากมากมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แม้ว่าส านักงานคณะกรรมการอัยการจะมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ แต่ยังมีหลักสูตรในการการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ หรือหลักสูตรที่บุคลากรสนใจที่จะฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเท่าที่ควร และไม่
ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. ด้านสภาวะทางสังคม ความขัดแย้งส่วนบุคคลที่เกิดจากการสะสมมาเป็นเวลานาน และ
มิได้รับการสะสางปรับความเข้าใจกัน การเห็นแก่ตัวในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเบื่อหน่ายเมื่อ
ต้องร่วมงานกันเป็นทีม ความเหลื่อมล้ าที่มุ่งเน้นแต่การพัฒนาบุคลากรที่เป็นงานสายหลัก และละเลย
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนการท างานขององค์กร การมีผู้น าที่ขาด
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่มีความเป็นธรรมบริหารงานไม่เป็น ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเบื่อหน่ายใน
การท างาน สุขภาพจิตแย่ลง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

5. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการจัดกิจกรรมแผนคุณภาพชีวิตบาง
กิจกรรมยังไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมหรือชัดเจนมากพอ ท าให้บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะ
ปฏิบัติตามแผนคุณภาพชีวิตที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรดียิ่งขึ้น 

6. ด้านการสื่อสาร โดยบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ยัง
การขาดการสื่อสารกันภายในส านักงาน การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรใน
ส านักงานยังมีค่อนข้างน้อย ท าให้ปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ  
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ส านักงานอัยการสูงสุด 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ประกอบด้วย 

1. ควรมีจัดให้มีที่ปรึกษาและดูแลประสานงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานให้กับ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การ  

2. ควรจัดให้มีวิธีการท างานที่เหมาะสมและพัฒนาอยู่เสมอจะช่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
งานและคุณภาพชีวิตของคนท างาน  

3. ควรมีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และดีต่อสุขภาพ
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  

4. ควรจัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งการฝึกอบรมจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งหลักสูตรในแขนงต่าง ๆ ที่บุคลากรสนใจ โดยพิจารณาตาม
ประสบการณ์ท างานและความสามารถอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สูงสุด โดยจัดสรรให้มีสิทธิในการที่จะได้รับทุนการศึกษามากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
ก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ท่ีสูงขึ้น 
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวด้วย 

5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรในระดับปฏิบัติงานและหัวหน้างานเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดี และการท างานเป็นทีม ท าให้บุคลากรมีความรักใคร่กลมเกลียว และร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ เช่น การฝึกอบรมสอนงาน การจัด
กิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ 

6. การส่งเสริมด้านค่าตอบแทนพิเศษที่เพียงพอและเป็นธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

7. ควรจัดให้มีสถานที่การท างานให้เหมาะสมและเพียงพอต่อบุคลากรในส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ที่มีจ านวนมากข้ึน ปรับปรุงทัศนียภาพในการท างานให้
มีความสวยงาม ผ่อนคลาย ร่มรื่น สบายตา และมีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่เพียงพอ เป็น
ระเบียบ จะช่วยให้สะดวกต่อการค้นหา และท าให้ท างานเร็วขึ้นได้ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

8. สร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน วัดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
ผลงานของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการให้รางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานที่ดีและมีคุณภาพ  

9. เพ่ิมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงาน เพ่ือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การจัดให้มีการจัดประชุม
ภายในส านักงานทุกเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
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ในการตัดสินใจ จะท าให้บุคลากรในส านักงานมีความสัมพันธ์อันดี ทราบถึงเนื้องานของแต่ละบุคคล 
และร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ผลส าเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก 

อภิปรายผล 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา : 
ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
 คุณภาพชีวิตในการท างานนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บุคลากรในองค์การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งหมด 8 ด้าน คือ 

1. สภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ การที่มีสถานท่ีปฏิบัติงานที่สะอาด 
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของ Richard E. Walton (กระทรวงแรงงาน, 2562) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า บุคลากรในองค์การควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และด้านร่างกาย
ที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจนั้น คือการปฏิบัติงานที่ไม่เสี่ยงภัย
จนเกินไป และจะต้องช่วยให้บุคลากรในองค์การรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบาย สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสวาท พรมค าซาว (2563) ที่พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม
สรรพสามิตที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก และกัณฑมาส วงษ์
ประดิษฐ์ (2562) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพลเรือนสามัญ : กรณีศึกษา
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของส านักงาน ก.พ. มีความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านสถานที่ท างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

2. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คือ การที่บุคลากรได้รับผลประโยชน์ที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษที่เพียงพอและยุติธรรม ช่วยให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ทั้งยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น เต็มใจที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินเดือนเพียงอย่าง
เดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล การมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร ส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เอ้ืออ านวยให้องค์การบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความจงรักภักดีจากบุคลากร ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของ 
Richard E. Walton (กระทรวงแรงงาน, 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคลากรในองค์การควรได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่างตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบ
กับงานหรือองค์การอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน ทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนราวดี ลืมลม 
(2562) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
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แรงงาน มีรายได้หรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตขององค์การ
และแรงจูงใจในการท างาน  

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน คือ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีนโยบาย
หลายประการตามแผนพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอัยการสูงสุด 
พ.ศ. 2563 – 2566 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานให้กับบุคลากร เช่น การจัดให้
มีการท าผลงานวิชาการ การทดสอบความรู้เพ่ือเลื่อนต าแหน่งให้กับบุคลากร การจัดให้มีทุนการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในองค์การ บุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ก็มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ 
ส่งผลให้บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีความสามารถในการ
ท างานท าให้มกีารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวบุคลากร
และครอบครัวอีกด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนราวดี ลืมลม (2562) พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การมีลักษณะงานที่
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานส่งผลต่อผลผลิตขององค์การ และแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากร 

4. การได้รับการพัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถ คือ ส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเข้าฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่
ส านักงานอัยการสูงสุดมีนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะในการท างานให้กับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
ส่งผลให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ จากการฝึกอบรม 
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Nadler และ Wiggs 1989 
(อ้างถึงใน ชลชาติพหุโล และวิไลวรรณ วรคามิน, ม.ป.ป., ออนไลน์) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น โดยมีขอบเขตการพัฒนาที่
ครอบคลุม 3 ประการ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา และสอดคล้องกับหลักการของ 
Richard E. Walton (กระทรวงแรงงาน, 2562) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของกัณฑมาส วงษ์ประดิษฐ์ (2562) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพลเรือนสามัญ: 
กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของส านักงาน ก.พ. มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพชีวิตการท างานที่ได้รับมากที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเพ่ือนร่วมงาน ราแวสซี และชูลทซ์ (Ravasi และ 
Schultz) และ ร็อบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวไว้ในแนวทางเดียวกันว่า วัฒนธรรมองค์การ คือชุดของ
สมมติฐานทางจิตที่ใช้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในแนวทางปฏิบัติ ซึ่งก็คือผลรวมของความ
เชื่อถือ ค่านิยม และความคาดหวังที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การยึดถือร่วมกัน (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล, 2563, หน้า 73) ซึ่งบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส่วน
ใหญ่ เห็นว่า การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเพ่ือนร่วมงาน จะช่วยให้บุคลากรอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น โดยส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้
จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานทั้งในแผนกและระหว่างแผนกต่าง ๆ 
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เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชราภรณ์ ต่างใจ (2562) 
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ของส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นั้น มีคุณภาพชีวิตด้านลักษณะงานที่ส่งเสริม
ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และลักษณะงานมีส่วน
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สร้างบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

6. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท างาน ส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงาน
อัยการสูงสุด มีชั่วโมงการท างานตรงตามกฎบัญญัติของกฎหมาย ท าให้บุคลากรมีความสามารถใน
การบริหารเวลาในการด าเนินชีวิตและการท างานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและมุ่งเน้นให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่ต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Richard E. Walton (กระทรวงแรงงาน, 2562) 
ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดย
ส่วนรวม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอก
องค์การอย่างมีสมดุลไม่ให้บุคลากรในองค์การใด้รับความกดดันจากการท างานมากเกินไป ทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัณฑมาส วงษ์ประดิษฐ์ (2562) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของ
ส านักงาน ก.พ. นั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าพนักงานธุรการของส านักงาน 
ก.พ. มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

7. การได้ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม Richard E. Walton (กระทรวงแรงงาน, 2562) 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
สังคมโดยตรง การท างานที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกยอมรับว่าองค์การที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่นั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ส านักงานสูงสุด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด เป็นประจ า ท าให้บุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสุข
และความพึงพอใจจากการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้กับบุคลากร  

8. การได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงาน
อัยการสูงสุด จะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน มีชั่วโมงการท างานตรงไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย และมีสิทธิในการท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากร สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของนิธิโชติ ชัยชนะ (2562) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษาเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษธนบุรี กรมราชทัณฑ์ ปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดปัญหาและอุปสรรคคือการท างานคือการปฏิบัติหน้าที่ที่ยาวนานเกินไป ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
กับการท างานโดยรวมท าให้การปฏิบัติหน้าที่ขาดความกระตือรือร้น  

ปัญหา และอุปสรรค ในด้านคุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  

ปัญหา และอุปสรรค ในด้านคุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วยไปด้วยปัญหาหลาย ๆ ด้าน คือ ค่อนข้าง
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ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ยังไม่
เพียงพอและขาดความทันสมัย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้าและประสิทธิภาพในการท างานลดลงได้ สถานที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีสถานที่ไม่
เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร หรือสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างน้อยท าให้ยากแกก่ารค้นหา
ข้อมูลที่เป็นเอกสาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนราวดี ลืมลม (2562) พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัย มีพื้นที่คับแคบ มีเสียงดังรบกวน เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน เช่นกัน และยังมีปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แม้ว่าส านักงานคณะกรรมการ
อัยการจะมีการส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ แต่ยังมีหลักสูตรในการการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ หรือหลักสูตรที่บุคลากรสนใจที่จะฝึกอบรม และไม่ครอบคลุมถึงบุคลากร
ทุกระดับ ยังมีปัญหาด้านสภาวะทางสังคมที่บุคลากรค่อนข้างให้ความส าคัญ คือ ความขัดแย้งส่วน
บุคคลที่เกิดจากการสะสมมาเป็นเวลานาน และมิได้รับการสะสางปรับความเข้าใจกัน การเห็นแก่ตัว
ในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเบื่อหน่ายเมื่อต้องร่วมงานกันเป็นทีม ความเหลื่อมล้ าที่มุ่งเน้นแต่
การพัฒนาบุคลากรที่เป็นงานสายหลัก และละเลยการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีส่วนในการ
ขับเคลื่อนการท างานขององค์กร การมีผู้น าที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่มีความเป็นธรรม 
บริหารงานได้ไม่เหมาะสม ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเบื่อหน่ายในการท างาน เกิดความตึงเครียดในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีย่ังไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมหรือ
ชัดเจนมากพอ และปัญหาด้านการสื่อสาร บุคลากรในส านักงานยังขาดการสื่อสารกันภายใน
ส านักงาน การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานยังมีค่อนข้างน้อย ท าให้
ปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานไม่ได้รับการแก้ไข ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานเป็นอย่างมากและเป็นอุปสรรคในการที่บุคลากรจะปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ 
ส านักงานอัยการ สอดคล้องกับหลักการของ Richard E. Walton (อ้างถึงใน กระทรวงแรงงาน, 
2562) ได้แบ่งองค์ประกอบส าคัญเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไว้ 8 ประการ คือ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 2) สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 
(Safe and Healthy Environment) 3) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้
เป็นอย่างดี (Development of Human Capacities) 4) ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโต
และความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (growth and security) 5) ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณา
การทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (social integration) 6) ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือ
กระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม 
(the total life space) 8) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (social 
relevance)  ซึ่งจากหลักการดังกล่าวสามารถน ามาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางและข้อเสนอแนะการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้ดังนี้ 

1. จัดให้มีที่ปรึกษาและดูแลประสานงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานให้กับบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การ  

2. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอ และดีต่อสุขภาพของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการ
สูงสุด  

3. จัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งการฝึกอบรมจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งหลักสูตรในแขนงต่าง ๆ ที่บุคลากรสนใจ โดยพิจารณาตาม
ประสบการณ์ท างานและความสามารถอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สูงสุด โดยจัดสรรให้มีสิทธิในการที่จะได้รับทุนการศึกษามากยิ่งข้ึน  

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรทั้งในระดับปฏิบัติงานและหัวหน้างานเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดี และการท างานเป็นทีม ท าให้บุคลากรมีความรักใคร่กลมเกลียว และร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ เช่น การฝึกอบรมสอนงาน การจัด
กิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ  

5. การส่งเสริมด้านค่าตอบแทนพิเศษที่เพียงพอและเป็นธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  

6. สร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน วัดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
ผลงานของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการให้รางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานที่ดีและมีคุณภาพ  

7. เพ่ิมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงาน เพ่ือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การจัดให้มีการจัดประชุม
ภายในส านักงานทุกเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ จะท าให้บุคลากรในส านักงานมีความสัมพันธ์อันดี ทราบถึงเนื้องานของแต่ละบุคคล 
และร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ผลส าเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก  
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1. ควรจัดให้มีที่ปรึกษาและดูแลประสานงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 

เพ่ือให้องค์การสามารถท าการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรในองค์การ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 
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2. ควรมีการหารือเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอให้กับบุคลากรในองค์การ
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอ และเป็นธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

3. ควรจัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อบุคลากร ปรับปรุง
ทัศนียภาพสถานที่ท างานให้สวยงามและถูกสุขลักษณะให้บุคลากรในองค์การรู้สึกปลอดภัยและ
สะดวกสบาย  

4. ควรจัดให้มีการจัดอบรมหรือจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่บุคลากรสนใจในการน ามา
พัฒนาการท างาน ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ และมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองมากขึ้น  

5. ควรจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร และให้รางวัลกับ
บุคลากรที่มีความประพฤติดี และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจ
ให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

6. ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันภายในองค์การ รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างความสุข 
และความสัมพันธ์อันดีให้กับท้ังหัวหน้างานและบุคลากรระดับปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  

7. ควรจัดให้มีการประชุมกันภายในองค์การอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เปิดโอกาสให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด และมีความเสมอภาค  

8. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรในองค์การใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างมีสมดุล ไม่ให้
บุคลากรในองค์การได้รับความกดดันจากการท างานมากเกินไป  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

เท่านั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการใช้แบบสอบถามให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. ควรขยายขอบเขตของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ในแต่ละต าแหน่งให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ข้าราชการฝ่ายอัยการ ทั้ง
ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงาน 

3. ควรศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด นอกเหนือจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของส านักงาน
อัยการสูงสุด 

4. ควรเพิ่มการวัดผลความส าเร็จประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการน าข้อมูลมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดยีิ่งขึ้น  

5. ควรสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 
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6. ควรศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตชีวิตสว่นตัวและการท างานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การต่อไป 
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