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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมถึงแนวทางและข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติด  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรณีศึกษา บุคลากรส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด  
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุดค่อนข้างมีความพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างานที่ได้รับ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและปลอดภัย ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีเงินเดือน 
ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) บุคลากรส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านมาตรการการ
ท างานจากบ้าน (Work from Home) สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและปลอดภัย ด้านเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน โดยมี 
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานดังกล่าวไว้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขต่อไป  
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท างาน; บุคลากรส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด; 
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
 
 
 
 
 
 
 * บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาคน้คว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรณีศึกษา บุคลากรส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด  
** นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 
 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันโลกมีการระบาดของโรคติดต่อปริศนา ซึ่งหลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อวันที่  
31 ธันวาคม 2019 ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหู่เปย์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งมีประชากรกว่า 11 ล้านคน โดยหลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้น าไปวิเคราะห์ 
ในห้องปฏิบัติการ ในเวลาต่อมา จีนและองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ไวรัสชนิดนี้คือ "เชื้อไวรัสโคโรนา" 
ก่อนหน้านี้ พบไวรัสโคโรนามาแล้ว 6 สายพันธุ์ ที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย์ ส าหรับไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ที่ก าลังระบาดเป็นสายพันธุ์ที่ 7 คนไทยรู้จักไวรัสในตระกูลนี้มาแล้วจากโรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลันร้ายแรง หรือ โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) ซึ่งมี
สาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นกัน โดยพบการระบาดครั้งแรกปลายปี 2002 เริ่มจากพ้ืนที่มณฑล
กวางตุ้งของจีน ก่อนที่จะแพร่กระจายไปในหลายประเทศ จนมีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 คน และคร่าชีวิต
ผู้คนไปเกือบ 800 คนทั่วโลก ซึ่งไวรัสโคโรนา นี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ 
จาม การสัมผัสน้ ามูก หรือน้าลาย การที่เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดจากคนสู่คนได้ง่ายนั้น ท าให้เชื้อ 
ลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก  
 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรง ซึ่งในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบในการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการท างานในสถานการณ์ที่มีความเสียงภัย ด้านสุขภาพ
อนามัยของบุคลากรภายในองค์การ ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
และด้านการความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวมซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของงานเป็น
อย่างมาก  

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้หลายองค์กรต้อง
ปรับแผนการท างานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคในองค์กร และลดความเสี่ยงที่บุคลากรจะติดเชื้อ
จากภายนอก แต่ละองค์กรไม่เพียงแต่ต้องสรรหามาตรการในการท างานอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมี 

มาตรการในการเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย โดยมีมาตรการและ
ข้อก าหนดที่แตกต่างกันไป ส าหรับองค์กรภาครัฐท าให้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ก าหนด
มาตรการและข้อก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วน และขอความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ก าหนดวิธีปฏิบัติส่งเสริมการท างานที่บ้าน (work from home) โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของบุคลากร ลดการมาพบปะกันในพ้ืนที่สาธารณะและสถานที่ท างานตามมาตรการ
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐก าหนด
แนวทางให้ข้าราชการและพนักงานท างานที่บ้านอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ดังนั้น ส านักงานอัยการสูงสุดในฐานะเป็นองค์การของรัฐจึงได้ด าเนินการตามมาตรการและ
ข้อก าหนดดังกล่าวของภาครัฐ โดยตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ส านักงานอัยการสูงสุด (ศบสค.อส.) ขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรการ  
พร้อมทั้งแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ขึ้น รวมทั้ง 
การดูแลคุณภาพชีวิตและการท างานส าหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากร และลูกจ้างส านักงาน
อัยการสูงสุด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
และไม่กระทบต่อภารกิจในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในการอ านวยความ
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ยุติธรรมให้แกป่ระชาชนและให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย ซึ่งก าหนดมาตรการเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) ส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยการก าหนดให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากร และลูกจ้าง
ของส านักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัยของแต่ละบุคคลแทนสถานที่ท างานตามปกติ
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นบุคลกากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเลขาธิการส านักงาน
อัยการสูงสุดจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานเลขาธิการ
ส านักงานอัยการสูงสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุดต่อไป 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วธิีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
   2. การวิจัยภาคสนาม โดยผู้วจิัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
  1. กลุ่มประชากร ได้แก่ ข้าราชการ บุคลากรส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด 
จ านวน 450 คน   
  2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 1) ข้าราชการธุรการระดับช านาญการพิเศษ 
จ านวน 2 คน 2) ข้าราชการธุรการระดับช านาญการ จ านวน 2 คน 3) ข้าราชการธุรการระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 4 คน และ 4) ข้าราชการธุรการระดับปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน  
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคาถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค ์จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท า
การสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ 
โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า และการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตาม 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้ก าหนดคุณลักษณะไว้ และค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด  
โดยแบบสัมภาษณ์การวิจัยได้ผ่านการทดสอบด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญและ 
ผู้มีประสบการณ์ จ านวน 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
  2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ที่ดีข้ึน โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการการท างานในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากร กรณีศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
ส านักงานอัยการสูงสุด จากผลการศึกษาและรวบรวมจากงานทบทวนวรรณกรรม เอกสารทางวิชาการ 
บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า Delamotte and Takexawa (1984) 
อ้างถึงใน (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 306) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตในการท างานไว้หลายมิติ 
ได้แก่  

1. มิติกว้าง หมายถึง สิ่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ค่าจ้างชั่วโมงการท างาน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และบริการความก้าวหน้าในการท างาน การมีมนุษยสัมพันธ์  

2. มิติแคบ หมายถึง ผลที่เกิดต่อคน ได้แก่ การปรับปรุงภายในองค์การและลักษณะงานพนักงาน
แต่ละบุคคลได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งความพึงพอใจของ
พนักงานการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีต่อสภาพการท างานของพนักงานด้วย 3. มิติความเป็น
มนุษย์เงื่อนไขการท างานที่มีความเหมาะสมกับคนงาน ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติทางเทคโนโลยีส าหรับ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการท างาน เพ่ือให้เพ่ิมความพึงพอใจให้มากขึ้นในการปรับปรุงผลลัพธ์ขององค์การ 
และปัจเจกบุคคล ทั้งยังพบว่า Richard E. Walton ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญที่
ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพ ชีวติการท างานในหนังสือ Creteria for Quality of Working life  
โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ  
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง 
การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมี 
อยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืนๆ ด้วย  

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัย
จนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  
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3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (development  
of human capacities) งานที่ปฏิบัติอยู่นั่นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ งานได้ใช้และพัฒนา ทักษะ
ความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ตนยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย  

4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (growth and 
security) นอกจากงานจะชว่ยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแลว้ ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหนา้ 
และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน  

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (social integration)  
ซึ่งหมายความว่างานนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึง  
โอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม  

6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)  
ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมี ความเป็นธรรม 
ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองด้วยกฎหมาย  

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นเรื่องของ
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างสมดุล นั่นคือ
ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการ ก าหนดชั่วโมง 
การท างานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง การที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลา พักผ่อน หรือได้ใช้ 
ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ   
 8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (social relevance) ซ่ึงนับเป็น
เรื่องที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกและยอมรับว่าองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น 
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต การก าจัดของเสีย การรักษา สภาพแวดล้อม  
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด 

จึงเห็นว่าคุณภาพชีวิตของบุคลากรมีความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสัมพันธ์กับในหลาย ๆ 
ด้าน ประกอบกับในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า (Corona Virus) ที่กลายพันธุ์ในธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งคาดว่า
เริ่มจากสัตว์ป่าที่น ามาขายในตลาดสดเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ซึ่งคนไปสัมผัสน ามาเผยแพร่ต่อ โดยเริ่ม
จากไวรัสจากค้างคาวที่มีการผสมพันธุ์กับไวรัสอ่ืน และกลายพันธุ์ คนที่มีเชื้อแล้วแพร่สู่คนอ่ืนทาง 
สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ มีลักษณะการติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส ระบบทางเดินหายใจ 
เริ่มจากจมูกลงไปถึงถุงลมในปอด โดยไวรัสเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ของทางเดินหายใจ และเกิดปฏิกิริยา
ต่อต้านจากร่างกาย ระยะฟักตัวของโรค COVID-19 เท่ากับ 2-14 วัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ให้ผู้สัมผัส 
โรคกักกันตัวจากคนอ่ืน 14 วัน และเนื่องจาก COVID-19 ติดต่อจากคนสู่คนด้วยวิธีการที่คล้ายคลึง 
กับไข้หวัดใหญ่” การคลุกคลีใกล้ชิดกัน (Close Contact) การคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วย ท าให้มีโอกาส 
รับเชื้อจากผู้ป่วยได้ ทั้งนี้หมายถึงการอยู่ใกล้ผู้ป่วย ในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เป็นเวลานาน เช่น  
อยู่ร่วมห้อง พูดคุยกัน หันหนา้เข้าหากัน เป็นคนดูแลผู้ป่วย เป็นต้น รวมไปถึงการท ามีกิจกรรมที่มี 
การสัมผัสโดยตรงกับเชื้อโรคจากน้ าลาย เสมหะ ของผู้ติดเชื้อ เช่น กอดจูบกัน สัมผัสตัว การใช้ของ
ร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม แก้วน้า การกินอาหารร่วมกัน การที่ก าหนดระยะใกล้ชิดที่อาจจะรับเชื้อ หรือ
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ระยะห่างในการป้องกันการรับเชื้อที่ 1-2 เมตร เพราะการไอจามของคนทั่วไปจะส่งฝอยน้ าลายได้ไกล
ถึง 1 เมตร แต่ถ้าคนตัวโตไอแรงมากอาจจะไกลถึง 2 เมตร ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต รวมถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน 
และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19  
ท าให้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการและข้อก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วน  
และขอความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก าหนดวิธีปฏิบัติส่งเสริมการท างานที่บ้าน 
(work from home) โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ลดการมาพบปะกัน 
ในพ้ืนที่สาธารณะและสถานที่ท างานตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) 
ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐก าหนดแนวทางให้ข้าราชการและพนักงานท างานที่บ้านอย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานเลขาธิการส านักงาน
อัยการสูงสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   

1) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย บุคลากรส านักงานเลขาธิการ
ส านักงานอัยการสูงสุดจะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน มีชั่วโมงการท างานตรงไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมีสิทธิในการท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน โดยจัดให้มีการดูแลสุขอนามัยของสถานที่ท างาน อาหาร น้ าดื่ม 
รวมถึงสุขภาวะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของ Richard E. Walton กระทรวง
แรงงาน, คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working life). 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคลากรใน
องค์การควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และด้านร่างกายท่ีเหมาะสม ซ่ึง
สิ่งแวดล้อมท้ังทางกายภาพและ ทางด้านจิตใจนั้น คือการปฏิบัติงานที่ไม่เสี่ยงภัยจนเกินไป และ
จะต้องช่วยให้บุคลากรในองค์การรู้สึก ปลอดภัยและสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Delamotte and Takexawa (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 306)  
ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในมิติความเป็นมนุษย์ไว้ว่า เงื่อนไขการท างานที่มีความเหมาะสมต่อบุคลากร
ในองค์การ คือ การพัฒนาปรับปรุงสภาพการท างาน การมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ิมความถึงพอใจ 
ในการปรับปรุงผลลัพธ์ขององค์การและปัจเจกบุคคลให้มากยิ่งขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสฯ จัดให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร มีสเปรย์แอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อ มีการฉีดพ่นยาฆ่า
เชื้อในกรณีที่แต่ละอาคาร/ส านักงานมีผู้ติดเชื้อไวรัสฯ เปน็ตน้ นอกจากนี ้ยังมีการส ารวจบคุลากรที่มี
ความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ พร้อมทั้งกองทุนสวัสดิการส านักงานอัยการสูงสุด
ได้มีการท าประกันชีวิตให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า รวมถึงจ้างเหมาบริการ ทุกคน เพ่ือคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่ดีต่อไป  

2) ด้านค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม ส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสดุ 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เพียงพอและยุติธรรม 
ทั้งยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น เต็มใจที่จะพัฒนาตนเอง 
เพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินเดือน 
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เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล การมีค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร 
ถึงแมว้่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ส านักงานอัยการสูงสุด/ส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุดมิได้มีมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ แต่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการครองชีพของ
บุคลากรแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของ Richard E. Walton (กระทรวงแรงงาน, คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน (Quality of Working life). พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคลากรในองค์การควร
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่างตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน และ Delamotte and Takexawa  
(อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 306) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในมิติกว้างไว้ว่า ค่าจ้าง 
เกี่ยวข้องกับชีวิตการท างาน และ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563) อธิบายหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ในด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล นอกจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว องค์การจะต้องมีสวัสดิการ
และผลประโยชน์เกื้อกูล (Welfare and Benefits) เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานของบคุลากรใน
องค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพและมี 
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิต่างๆ ที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ สิทธิการลา การฝึกอบรมต่างๆ  

3) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ส านักงาน
เลขาธิการอัยการสูงสุดได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่สนับสนุนการท างานที่บ้าน (Work from Home) โดยส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน 
ในการท างาน ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และให้บุคลากรเรียนรู้วิธีการท างาน
แบบใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ การใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ 
ในการท างาน นอกจากนั้นยังมีการจัดให้มีเรียนรู้ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์ E-learning ของ
ส านักงาน ก.พ. เพื่อการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหลายหลักสูตร Nadler  
และ Wiggs (1989) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา ซึ่งขอบเขตของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ซาเหลา ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา ส านักงานเขตพญาไท จากการศึกษาพบว่าแนวทางพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน ว่าควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่ท า 

4) ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ส านักงานอัยการสูงสุด/ส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุดมิได้มีมาตรการที่เก่ียวข้องกับ 
การส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากส านักงานอัยการสูงสุด 
มีโครงสร้างต าแหน่งงานและเส้นทางการเติบที่ชัดเจน  และตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
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ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งที่ส่งเสริม
ความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของอับราแฮม 
มาสโลว์ (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563, หน้า 36) ที่กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ว่า  
ความต้องการของมนุษย์มี 5 ระดับ ร่างกาย ความปลอดภัย สังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง และความ
สมหวังของชีวิต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการขาดแคลน และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 3 – 4) ที่กล่าวว่า การตอบสนองต่อความ
ต้องการต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของการด ารงชีวิต การมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับการ
ยอมรับและประสบความส าเร็จ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและมาตรฐานการครอง
ชีพของบุคลากรในองค์การให้ดีขึ้น น าไปสู่ประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตขององค์การ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กนกวรรณ ซาเหลา ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา ส านักงานเขตพญาไท พบว่า การมีโอกาสในการก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่
ท าเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บุคลากรมีเป้าหมายในการท างาน ท างานด้วย
ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือเป็นโอกาสในการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และเลื่อน
ต าแหน่ง ส าหรับความม่ันคงในงานที่ท า ข้าราชการมีความคิดเห็นว่าระบบราชการมีความม่ันคงเป็น
อย่างมาก เพราะประเด็นนี้จึงเลือกที่จะเข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ 

5) ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (social 
integration) มาตรการ/แนวทางท่ีส านักงานอัยการสูงสุดก าหนดและส านักงานเลขาธิการส านักงาน
อัยการสูงสุดได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ได้ก าหนดช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบออนไลน์ (Online) รวมถึงการจัดประชุมในรูปแบบ Zoom Meeting   

6) ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  กล่าวคือ 
มาตรการ/แนวทางที่ส านักงานอัยการสูงสุดก าหนดและส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด 
ไม่ชัดเจนในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล 
รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค  

7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม กล่าวคือ  โดยปกติบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุดมีชั่วโมงการท างานตรงตามกฎบัญญัติของกฎหมาย  
ท าให้บุคลากรทุคนมีความสามารถในการบริหารเวลาในการด าเนินชีวิตและการท างานให้มีสัดส่วน 
ที่เหมาะสมและมุ่งเน้นให้ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ การก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
จากบ้าน (Work from Home) จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ส านักงาน
เลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด ให้เห็นว่ากลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูลสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเรื่อง
ส่วนตัว หรือการพักผ่อน และการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีเวลาให้ครอบครัว
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งการพัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถนี้ สามารถท าให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ดังที่ Peter Senge วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2553, หน้า 252 – 255) ได้
กล่าวถึงองค์การที่ได้มีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายขอบเขตเพ่ือน าไปสู่การสร้างผลงานที่ต้องการอย่างแท้จริงและคน 
ในองค์การต่างเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งเน้นขององค์การแห่งการเรียนรู้ใน 
ด้านการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของคนในองค์การ 
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2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีศึกษา บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด  

1) มาตรการการท างานจากบ้าน (Work from Home) บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดการวางแผนการท างานที่ดีและเหมาะสม 
เช่น การติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ี
ส าคัญมาก ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้ หรือขาดการจัดพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับ 
การท างานที่ ส าหรับคนที่มาท างาน ณ สถานที่ตั้งส านักงาน ก็มีปัญหาในเรื่องของการติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น เนื่องจากแต่ละส านักงานย่อยภายใต้ส านักงานอัยการสูงสุด
ก็ต่างท างานที่บ้านทุกส านักงาน อาจท าให้การติดต่อประสานงานต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการท างาน และลักษณะงานบางประเภทไม่สามารถท าที่บ้านได้ และไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในของส านักงานได้ เนื่องจากเป็นระบบอินทราเน็ต ซึ่งเป็นระบบที่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้สาย
แลนของส านักงานเท่านั้น  

2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย แม้ว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสฯ ทางส านักงานได้จัดให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร  มีสเปรย์แอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อ   
มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในกรณีที่แต่ละอาคาร/ส านักงานมีผู้ติดเชื้อไวรัสฯ แต่เห็นว่ายังคงไม่เพียงพอ 
เพราะอาคารที่ตั้งส านักงานเป็นระบบปิดเพราะมีการปรับอากาศทั้งตัวอาคาร ท าให้อากาศไม่หมุนเวียน 
เชื้อโรคอาจจะอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน หรือพบว่าห้องท างานบางส านักงานคับแคบเกินไป  
ไม่เหมาะสมกับจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ  
ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสฯ จากกันได้ ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
ในการท างานของบุคลากรด้วย  

3) ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ บุคลากรที่ต้อง
ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานเป็นส่วน
ใหญ่ จึงพบปัญหาว่ามีบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นจ านวนมาก อาจ 
เพราะสาเหตุไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีได้คลอบคลุม เพราะในปัจจุบันมีโปรแกรม 
แอพพลิเคชั่น หลากหลายรูปแบบ ประกอบกับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการ
สูงสุดมีหลายช่วงวัย อาจมีความช านาญกันคนละด้าน รวมทั้ง อาจมีการจัดอบรมให้ความรู้ไม่
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพครบทุกด้าน 

4) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม การก าหนดให้บุคลากร
ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) ส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด ท าให้บุลากร
หลายคนยังไม่สามารถปรับตัวได้ ขาดการวางแผนการท างานที่บ้านที่ดีและเหมาะสม ท าให้ไม่สามารถ
จัดสรรเวลาท างานและเรื่องส่วนตัว หรือการพักผ่อน และการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
บางคนอาจใช้เวลาในการท างานมากเกินไป จนไม่มีเวลาส่วนตัวเนื่องจากไม่มีเวลาการท างานคอยควบ
คลุมเหมือนท างานงานในส านักงาน  แต่บางคนก็อาจเอาเวลาไปท าเรื่องส่วนตัวจนไม่ได้ท างานก็มี  
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3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 
ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรณีศึกษา บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุด  

1) ด้านการสนับสนุนการท างานที่บ้าน (Work from Home) ส านักงานเลขาธิการ 
ส านักงานอัยการสูงสุดควรมีทั้งการฝึกอบรมจากภายในและนอกหน่วยงาน รวมทั้งหลักสูตรในแขนง
ต่าง ๆ ที่บุคลากรสนใจ โดยพิจารณาตามประสบการณ์ท างานและความสามารถอย่างเป็นธรรม  
และส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงสุด โดยจัดสรรให้มีสิทธิในการที่จะได้รับทุนการศึกษา
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความม่ันคงในอาชีพ มีแนวทางหรือโอกาส 
ในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการวางแผน 
การท างานที่บ้านที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการระบบข้อมูลภายในให้บุคลากรที่ท างาน 
ที่บ้าน ซึ่งถ้ามีการวงแผนการท างานที่บ้านได้ดีจะส่งผลดีหลายประการทั้งต่อองค์กรและบุคลากรเอง  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวรัจ รัตนค าฟู และ เมธาวี รัชตวิจิน ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบของการท างานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอาร์ไอ  
พบว่า  การท างานที่บ้านท าให้เกิดผลดีทั้งต่อองค์กรและพนักงาน ทั้งด้านค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ลดลง 
เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทาง และผลิตภาพการท างานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่พนักงาน
รู้สึกในทางบวกต่อการที่องค์กรให้อิสระในการท างานที่บ้านได้ การลดงานที่ไม่จ าเป็น การมีสภาพ 
การท างานที่เงียบมากขึ้น และการที่สามารถประชุมกับทั้งในและนอกองค์กรได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้  
การท างานที่บ้านยังมีผลดีต่อสังคมจากการช่วยลดปริมาณการจราจรในท้องถนน ซึ่งมีผลในการลด 
การน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง และมลพิษทางอากาศลงด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังของการท างานที่
บ้านมากเกินไป คือ การท างานที่บ้านล าพังเป็นเวลานานเกิน อาจส่งผลลบต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การมีความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน  
และการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์กร 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ควรมีเครื่องฟอกอากาศในทุก
ส านักงานจะช่วยท าให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคลากรในส านักงาน นอกจากนั้น  
ควรมีการจัดสถานที่ให้ดูสดใส ร่มรื่น สบายตา โดยการหาต้นไม้ที่สามารถปลูกในร่มได้และดูดซับ
สารพิษด้วยจะดีมาก รักษาความสะดาดในที่ท างานให้ดูสะอาด เป็นระเบียบ และควรมีการเช็ดถู  
ท าความสะอาดให้บ่อยขึ้น เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ในส่วนของสวัสดิการด้านสุขอนามัยควรเร่ง 
ให้มีการจัดสรรวัคซีนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเร็วและครอบคลุมที่สุด รวมไปถึงการท า
ประกันสุขภาพเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19) ที่มีความคุ้มครองดีที่สุด เพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก้บุคลากร วิโรจน์ ก่อสกุล (2561, หน้า 59 ถึง 60) ได้อธิบายว่า 
Maslow ได้สรุปทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ไว้ดังนี้ 1. คนทุกคนมีความต้องการอยู่เสมอไม่มีวันสิ้นสุด 
2. เมื่อได้รับการสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้วความต้องการอื่นจะตามมา 3. ความต้องการของคน
มีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าสุดไปหาสูงสุดแบ่งเป็นห้าขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ด้านร่างกายหรือกายภาพ
เป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการของมนุษย์เป็นความต้องการเพื่อความอยู่รอดโดยค านึงถึงความจ าเป็น
ในการด ารงชีวิตเช่นอาหารการนอนการหายใจน้ าอากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโลก  
การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ เป็นต้น ขั้นที่ 2 ด้านความปลอดภัยความต้องการด้านร่างกาย
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และด้านกายภาพได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์ย่อมมีความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการ
ด้านความปลอดภัยจากภยันตราย ทุกด้านและความมั่นคงในการท างานตลอดจนความมันคง
เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ ขั้นที่ 3 ด้านความเป็นที่รักใคร่ ความผูกพันทางสังคม เมื่อมีความพอใจ 
ในขั้นที ่1 และ 2 แล้วมนุษย์จะเกิดความต้องการใหม่ โดยต้องการให้เป็นที่รักใคร่ของคนในสังคม
ต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความอบอุ่นทางใจโดยเข้าไปมี
ส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ขั้นที่ 4 ด้านความต้องการที่จะมีฐานะเด่นหรือมีชื่อเสียง เป็นความต้องการ
ระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นใจตนเองในเรื่องความรู้และความสามารถมีความต้องการให้คนอ่ืนยกย่อง
สรรเสริญต้องการเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระในการตัดสินใจ ขั้นที่ 5 ด้านความต้องการที่
จะได้รับความส าเร็จความสมหวังในชีวิตความต้องการที่จะประสบความส าเร็จตามความต้องการสูงสุด
ที่มนุษย์ต้องการได้รับความส าเร็จและสมหวังในชีวิตเป็นความต้องการอยากให้เกิดความส าเร็จในทุก
สิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง 

3) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโคน่า 2019 (โควิด -19 ) ควรมีการเพ่ิมเติมหลักสูตรที่เป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเป็นประโยชน์ต่อราชการหลากหลายแขนงมากข้ึน เช่น ความรู้และทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท างานและสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบการเรียน
ออนไลน์ E-Learning ในด้านของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหมายถึงการใช้โปรแกรมต่าง ๆ มากมายที่
จ าเป็นเพื่อการสื่อสารและการท างานร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 
Nadler และ Wiggs 1989 (ชลชาติพหุโล และวิไลวรรณ วรคามิน, ม.ป.ป., ออนไลน์) ที่ได้กล่าวไว้ 
ว่า กระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น  
โดยมีขอบเขตการพัฒนาที่ครอบคลุม 3 ประการ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
 4) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม ส านักงานเลขาธิการ
ส านักงานอัยการสูงสุดควรมีการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ก าหนดจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อป้องกันปัญหาคนล้นงานและงานล้นคน  
เกิดความสมดุลในการบริหารหรือจัดสรรเวลาในการท างานให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับการจัดสรร 
ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนที่มีอยู่อย่างหลากหลายในการด าเนินชีวิต การสร้างสมดุล 
ในการท างานและชีวิตส่วนตัวแบบ Work Life Balance นั้นเป็นสิ่งที่บุคลากรและองค์กรควรให้
ความส าคัญทีเดียว เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ชีวิตสมดุล ประสบความส าเร็จทั้งหน้าที่การงาน การดูแล
ครอบครวั สุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตใจยอดเยี่ยม เมื่อทุกอย่างดีแล้วก็จะท าให้ชีวิตมีความสุข 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็มีโอกาสประสบความส าเร็จได้ยิ่งขึ้น และมีพนักงานที่มี
คุณภาพช่วยสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะยาวอีกด้วย  เพ่ือให้การสร้างความสมดุลใน 
การท างานฯ ของบุคลากรส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากรที่จะท าให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ 
อย่างยั่งยืน และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บุคลากรทุกคน
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพ่ือให้อยู่รอดในสังคมวิถีชีวิตใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคม 
ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และ ปิยะกมล 
มหิวรรณ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการป้องกัน 



12 
 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานในช่วงการระบาด ของเชื้อ COVID - 19  
คือ ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration)  
การท างานร่วมกันเป็นการที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า และ ด้านพฤติกรรม New Normal 
มาตรฐานวิถีชีวิตใหม่หลัง COVID - 19 คือ ต้องมีการปฏิบัติตามข้อแนะน าการดูแลป้องกันตัวเอง 
จาก COVID - 19 ในการปรับพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปใช้  

ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการส านักงานอัยการสูงสุดสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้
เพ่ือก าหนด ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น 
วิธีการท างานจากบ้าน (Work from home)  อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีคุณภาพ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและทาง
ราชการอย่างต่อเนื่อง การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้
ความส าคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ปลอดภัยของบุคลากรเป็นส าคัญ เพ่ือเป็นการป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป  
 1.ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งอาจค้นพบข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  
 2.ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของประชากรกลุ่มอ่ืนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เช่น หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ว่ามีปัจจัย 
ที่คล้ายกันหรือแตกต่างอย่างไร เพ่ือจะได้น าผลวิจัยไปใช้วางแผนการบริหารต่อไป 
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