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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงาน

ราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม โดยเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและ

พนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมตามปจจัยสวนบุคคล และมีการทดสอบสมมติฐาน

ปจจัยดานบรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 152 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบพหุคูณแบบแอลเอสดี 

(LSD) และสถิติหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธีวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 - 40 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษา

สูงสุดระดับอนุปริญญา/ปวส  ปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน 5 – 10 ป  มีรายไดตอเดือน 20,001 – 25,000 

บาท อยูในตําแหนงประเภททั่วไป ปฏิบัติงานอยูในฝาย ควบคุมและรักษาการณ ขาราชการและพนักงาน

ราชทัณฑใหความสําคัญตอบรรยากาศขององคกรภาพรวมในระดับมาก ทั้งน้ีพบวา ดานโครงสรางองคกร

ไดรับความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ในสวนของคุณภาพชีวิตน้ัน

ขาราชการและพนักงานราชทัณฑมีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการเกี่ยวของกับสังคมเปน

ลําดับแรก ทั้งน้ีขาราชการและพนักงานราชทัณฑดานเพศ  สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน ทั้งน้ีปจจัยบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูง ทั้งน้ีดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตใน

การทํางานมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานความขัดแยง และดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ  

คําสําคัญ: บรรยากาศขององคกร  คุณภาพชีวิตการทํางาน และขาราชการและพนักงานราชทัณฑ 

 

 



ABSTRACT 

 

 his research aimed to study the quality of working life level of government officials and 

correctional officers in Lamphun Province and Chiang Mai Province. By comparing the quality of 

working life of government officials and correctional officers in Lamphun Province and Chiang Mai 

Province. According to different personal factors In addition, the hypothesis of organizational climate 

factors influencing quality of working life of civil servants and correctional officers in Lamphun Province 

and Chiang Mai Province. This research is a quantitative research. The population sample used for this 

study was 152 civil servants and correctional officers in Lamphun Province and Chiang Mai Province. 

Initially, the sampling was selected that was non-probability sampling using the Convenience Sampling 

method. The questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used for the analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test, one-way ANOVA analysis, LSD and Multiple 

regression analysis. Analysis) 

 The results of the study showed that most of the civil servants and correctional officers in 

Lamphun Province and Chiang Mai Province, the respondents of the questionnaire, were male aged 

between 31-40 years of age. Highest diploma / vocational certificate Worked under the Department of 

Corrections for a period of 5 - 10 years. Most of them earn 20,001 - 25,000 baht in general positions. 

Working in the department Control and guard Government officials and correctional staff attach great 

importance to the organizational climate. It was found that the organizational structure was the most 

important. The second is the field of oneness. As for the quality of life, the opinions of the civil servants 

and correctional staff were at a high level. Social relevance is the first, followed by democracy at work. 

The results of the hypothesis testing revealed that the personal factors of government officials and 

correctional staff on gender, status, education level. And the average monthly income that is different 

There are different opinions on the quality of life in the workplace. Statistically significant. The 

organizational climate factor was positively correlated with the quality of work life. And influence on the 

quality of working life of government officials and correctional officers in Lamphun Province and Chiang 

Mai Province Especially in the field of unity They have the greatest influence on quality of work life. 

Followed by Conflict side And responsibility, respectively. 

Keywords: corporate atmosphere. Quality of work life and government officials and correctional officers 

 

 

 



 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การนําระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เขามาใชในระบบ

ราชการเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณคาประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได น้ันตองมีการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย เพื่อใหบุคลากรที่มาปฏิบัติงานสามารถที่จะทําตามหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนที่

ยอมรับและตระหนักโดยทั่วไปแลววา ทรัพยากรมนุษยนับเปนทรัพยากรการบริหารที่สําคัญที่สุด เพราะเปน

ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาตามจุดมุงหมายที่องคกรต้ังไว (ปยวรรณ พฤกษะวัน และ

กาญจนาท เรืองวรากร, 2556) จากเหตุผลดังกลาวอาจทําใหขาราชการตองมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มมาก

ขึ้น ทําใหสงผลกระทบโดยตรงตอจิตใจ เกิดความรูสึกกังวล กลัว และไมแนใจตอความมั่นคงปลอดภัยใน

การทํางานได เมื่อขาราชการรูถึงความไมมั่นคงในการทํางานก็จะสงผลตอการปฏิบัติงานทําใหคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของงานลดลง  

 โดยเรือนจําในจังหวัดลําพูนและเรือนจําในจังหวัดเชียงใหมกําลังประสบปญหาผูตองขังราชทัณฑมี

จํานวนมากกวามาตรฐานการจองจํา จากรายงานสถิติผูตองขังราชทัณฑของจังหวัดลําพูนและจังหวัด

เชียงใหม  เรือนจํากลางจังหวัดลําพูนมีจํานวนทั้งหมด 2,734 คน เรือนกลางจังหวัดเชียงใหม ชาย 7,351 คน 

(ที่มา: เว็บไซดกรมราชทัณฑ http://www.correct.go.th/ สืบคนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563) แผนปฏิบัติ

ราชการกรมราชทัณฑ  3 ป พุทธศักราช 2563 – 2565 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก

โดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรจากหนวยงานในสังกัดทุกระดับเพื่อการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคคลสูการทํางานมาตรฐานสูงอยางมืออาชีพ ดวยการพัฒนางานราชทัณฑดวยเทคโนโลยีเพื่อ

การเปนองคกรสมรรถนะสูง (แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ 3 ป 2563-2565) พัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับคุณภาพขาราชการเรือนจํา หากองคกรมีบรรยากาศองคกรที่สนับสนุนการทํางานของพนักงาน 

บรรยากาศในการทํางานจึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก เพราะจะทําให

พนักงานใหความสําคัญในการทํางานมากขึ้น(ดวงกมล เนตรสวัสด์ิ, 2558) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคการสงผลตอ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม เพื่อ

เปนขอมูลใหผูบังคับบัญชาเรือนจําหรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายในการ

พิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารบุคคลเพื่อใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัด

เชียงใหม 

http://www.correct.go.th/%20สืบค้น


2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัด

เชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาบรรยากาศขององคกรของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัด

เชียงใหม 

4. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและ

จังหวัดเชียงใหมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

5. เพื่อศึกษาบรรยากาศขององคกรที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงาน

ราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการและพนักงานราชทัณฑที่แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน 

 2. ระดับของบรรยากาศขององคกรสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงาน

ราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีใชแนวคิด ทฤษฎีบรรยากาศองคกร ของ Litwin and Stringer (1986) ซึ่งสามารถ

กําหนดตัวแปรตน คือ ดานโครงสราง ดานความรับผิดชอบ ดานรางวัล ดานความเสี่ยง ดานความอบอุน 

ดานการสนับสนุน  ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานความขัดแยง และดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ตัวแปรตนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

ระยะเวลาในการทํางาน และตําแหนง ตัวแปรตามคือ แนวคิด ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางาน ของ  Walton 

(1974) คือ ดานการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการบูร

ณาการดานสังคม ดานประชาธิปไตยในการทํางาน ดานจังหวะชีวิต และดานการเกี่ยวของกับสังคม 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ขาราชการและพนักงานราชทัณฑ ที่ปฏิบัติงานที่เรือนจําจังหวัด

ลําพูนและเรือนจําจังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 245 คน ใชเวลาในการทําวิจัยชวงเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                     ตัวแปรตน                                                     ตัวแปรอิสระ 

        

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวของบรรยากาศองคการ 

บรรยากาศองคกร หมายถึง บรรยากาศองคกรน้ันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธของบุคลากร

ซึ่งเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอ สิ่งแวดลอมตางๆ ภายในองคกร อันเน่ืองมาจากการรับรูทั้งทางตรงและ

ทางออมของบุคคลน้ันๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

องคกร 

 Litwin and Stringer (1968) บรรยากาศองคการเปนการรับรูของผูปฏิบัติงานในองคการ ในดาน

ตางๆ ดังน้ี มิติดานโครงสรางองคการ มิติดานความรับผิดชอบ มิติดานการใหรางวัล มิติดานความเสี่ยง   

มิติดานความอบอุน มิติดานการสนับสนุน มิติดานการปฏิบัติงาน มิติดานความขัดแยง มิติดานความเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน 

 

 

 

บรรยากาศขององคกร 9 ดาน 

- ดานโครงสราง  

- ดานความรับผิดชอบ  

- ดานรางวัล  

- ดานความเส่ียง  

- ดานความอบอุน  

- ดานการสนับสนุน  

- ดานมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

- ดานความขัดแยง  

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. สถานภาพสมรส  

4. ระดับการศึกษา  

5. รายไดตอเดือน  

  

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

-  การใหสิ่งตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม  

- สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและ

สงเสริมสุขภาพ 

- ความกาวหนาและความมั่นคง

ในงาน  

- โอกาสในการพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง  

 การบรณาการทางสังคมหรือกา



แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness)  

 วอลตัน (Walton) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา เปนลักษณะของ การทํางานที่

ตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคล

สภาพตัวบุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคการที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ 

 ฮิวสและ คัมมิ่งส (Huse และ Cummings) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิต ในการทํางานวา 

หมายถึง ความสอดคลองกันระหวางความปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผล

ขององคการ หรืออีกนัยหน่ึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ ประสิทธิผลของ องคการอันเน่ืองมาจากความ

ผาสุกในงานของผูปฏิบติังาน เปนผลสืบเน่ืองมาจากการรับรูประสบการณ ในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงาน

มีความพึงพอใจในงานน้ัน ๆ 

 ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางาน วอลตัน (Walton, 1974, pp. 12 -16 อางถึงใน วรวุฒิ แกวทองใหญ, 

2550, หนา 22 -24) กําหนดวา บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงชี้ใน 8 ดานเปนเกณฑ ดังน้ี  

องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน วามีองคประกอบ 8 ประการ คือ  

  1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 

คาตอบแทนเปนสิ่งหน่ึงที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานได   

  2. ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 

Conditions) คือ ผูปฏิบัติงานควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย และสิ่งแวดลอมของการทํางานที่

ปองกันอุบัติเหตุและไมเกิดผลเสียตอสุขภาพและปลอดภัย ซึ่งเปนการควบคุมสภาพทางกายภาพ    

  3. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth 

and Security) คือ งานที่ผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว และการขยายความสามารถของตนเอง

ใหไดรับความรูและทักษะใหม ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่สูงขึ้นในลักษณะของ

คุณภาพชีวิตการทํางาน  

  4. ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Use 

and Develop Human Capacities) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานน้ีเปนการให 

ความสําคัญเกี่ยวกับศึกษา อบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล เปนสิ่งบงบอกถึงคุณภาพชีวิต

การทํางานประการหน่ึง  

  5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Social Integration in the Work 

Organization) การทํางานของพนักงานในหนวยงานน้ัน สถานที่ทํางานมิใชเปนเพียงองคการทางการบริหาร

เทาน้ัน เพราะในเวลาเดียวกันสถานที่ทํางานก็คือองคการทางสังคมประเภทหน่ึง ในมิติทางสังคมน้ัน

พนักงานตางก็ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน และไดรับการยอมรับในสถานภาพของ

ตน   



  6. ดานสิทธิสวนบุคคล (Constitutional in the Work Organization) ซึ่งหมายถึง การบริหาร

จัดการที่ใหเจาหนาที่/ พนักงาน ไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย และแสดงออกใน

สิทธิซึ่งกันและกัน  

  7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (Work and the Total Life Space) 

คือ การที่บุคคลสามารถจัดเวลาในการทํางานของตนเองไดอยางเหมาะสม และมีความสมดุลระหวางเวลา

สําหรับการทํางาน ครอบครัว สังคม โดยการหาเวลาวางทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวและเขารวม

กิจกรรมอ่ืน ๆ ของสังคมนอกเหนือจากการทํางาน  

  8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิจกรรม

การทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ชบาไพร สุวรรณชัยรบ.(2563). บรรยากาศองคการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของเจา

พนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดสกลนคร พบวา คุณลักษณะสวน

บุคคลดานการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุขมีความสัมพันธระดับตํ่าทางบวกกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ีบรรยากาศองคการดานมิติการให

รางวัล ดานมิติความขัดแยงและดานมิติความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร มีผลและสามารถ

รวมกันพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลจังหวัดสกลนคร 

 ประภารัตน  พรมเอ้ียง.(2558). เร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

นครปฐม พบวา สวนใหญพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปาน

กลาง มีการรับรูบรรยากาศองคการและคานิยมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีปจจัยที่สามารถ

ทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม ไดแก สภาพทางสังคมของงาน 

ความเกี่ยวของและผูกพันกับงานวิทยาการเทคโนโลยีที่ใชในหนวยงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ

การพยายามไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น  

 ธาราวรรณ ชูกลิ่น.(2558). ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและคุณภาพชีวิตการทํางาน: 

กรณีศึกษาขาราชการเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 2 พบวาขาราชการเรือนจําและทัณฑสถานเขต 2 ที่มีปจจัย

สวนบุคคลตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกันบรรยากาศในการทํางานของเรือนจําและทัณฑ

สถาน เขต 2 มีความเหมาะสมตอการทํางานมาก โดยบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ และคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของขาราชการเรือนจําและทัณฑสถานเขต 2 อยูในระดับที่ดี สวนคุณภาพชีวิตการทํางาน 

พบวา ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพมีผลตอเจาหนาที่ นอกจากน้ีบรรยากาศ

องคการมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 2 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 



วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1. ประชากร คือ ขาราชการและพนักงานราชทัณฑ ที่ปฏิบัติงานที่เรือนจําจังหวัดลําพูนและเรือนจํา

จังหวัดเชียงใหม  

2. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตรในการหาขนาดตัวอยางของ Yamane (1967) โดยกําหนดคา

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวในการทําแบบสอบถามจํานวน 

149.21 ตัวอยาง โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลทั้งหมด 152 ตัวอยาง 

3. โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางที่ไมเปนไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling) ดวย

วิธีการสุมตัวอยางการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกตามฝายตางๆ จนไดครบตาม

จํานวน คือกลุมขาราชการและพนักงานราชทัณฑที่ปฏิบัติงานที่เรือนจําจังหวัดลําพูนและเรือนจําจังหวัด

เชียงใหมจนไดครบตามจํานวน 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

กําหนดประเด็นหลักสําคัญแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี  

  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนง 

และประสบการณในการเขารับการอบรม มีลักษณะคําถามในรูปแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยดานบรรยากาศขององคกรประกอบดวย ดานโครงสราง 

ดานความรับผิดชอบ ดานรางวัล ดานความเสี่ยง ดานความอบอุน ดานการสนับสนุน  ดานมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ดานความขัดแยง และดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีลักษณะคําถามในรูปแบบ Likert Scale 

5 ระดับ 

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย  1) การใหสิ่ง

ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  2) สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3) ความกาวหนาและความ

มั่นคงในงาน 4)โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน

รวมกัน 6) ประชาธิปไตยในองคการ 7) ความสมดุลระหวางหนวยงานกับชีวิตสวนตัว และ 8) ความ

เกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม มีลักษณะคําถามในรูปแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

  สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมมีลักษณะ

คําถามรูปแบบปลายเปด (Opened Form)  

  ในสวนที่ 2-3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดการให

คานํ้าาหนักคะแนนของตัวเลือก ดังน้ี      

   คะแนน  1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

   คะแนน  2  หมายถึง  ไมเห็นดวย     

   คะแนน  3  หมายถึง  เฉยๆ      



   คะแนน  4  หมายถึง  เห็นดวย  

      คะแนน  5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

5. การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเน้ือหา จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) เทากับ 1.00 แลวนําเคร่ืองมือที่ไดไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากร

จํานวน 30 คนแลว นํามาหาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.968 

6. วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) คาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบราย

คูใชสถิติแอลเอสดี (LSD) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 62.50 มีอายุ 

31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 32.24 มีสถานภาพสมรส  คิดเปนรอยละ 64.47 จบการศึกษาสูงสุดระดับ

อนุปริญญา/ปวส คิดเปนรอยละ 48.68 ปฏิบัติงานในสังกัดกรมราชทัณฑเปนระยะเวลา 5 – 10 ป คิดเปนรอย

ละ 36.18 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.87 ตําแหนงประเภททั่วไป คิดเปนรอย

ละ 67.11 ปฏิบัติงานอยูในฝาย ควบคุมและรักษาการณ คิดเปนรอยละ 26.32  

2.ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของเรือนจําจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ในภาพรวมมี

ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานโครงสรางองคกร รองลงมาคือ ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ดาน

ความอบอุน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานความเสี่ยง ดานความรับผิดชอบ ดานความขัดแยง ดานการ

สนับสนุน และดานรางวัล ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของเรือนจําจังหวัด

ลําพูนและเชียงใหม 

ปจจัยดานบรรยากาศองคการ Mean SD ระดับ ลําดับท่ี 

1. ดานโครงสรางองคกร 4.36 .536 มากที่สุด 1 

2. ดานความรับผิดชอบ 4.17 .503 มาก 6 

3. ดานรางวัล 3.99 .577 มาก 9 

4. ดานความเสี่ยง 4.18 .467 มาก 5 

5. ดานความอบอุน 4.24 .474 มากที่สุด 3 



6. ดานการสนับสนุน 4.12 .447 มาก 8 

7. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.22 .469 มากที่สุด 4 

8. ดานความขัดแยง  4.14 .582 มาก 7 

9. ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 4.25 .574 มากที่สุด 2 

ภาพรวม 4.18 .389 มาก  

 

3. ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานของเรือนจําจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ในภาพรวม

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 411อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานการ

เกี่ยวของกับสังคม รองลงมาคือ ดานประชาธิปไตยในการทํางาน ดานความเจริญกาวหนาและความมั่นคงใน

งาน ดานการบูรณาการดานสังคม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึง

ความปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพ ดานความสมดุลระหวางหนวยงานกับชีวิตสวนตัว และดานการใหสิ่ง

ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานของเรือนจํา

จังหวัดลําพูนและเชียงใหม 

คุณภาพชีวิตการทํางาน Mean SD ระดับ ลําดับท่ี 

1. ดานการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 3.99 .574 มาก 8 

2. ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและ

สงเสริมคุณภาพ 

4.07 .610 มาก 6 

3. ดานความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4.16 .510 มาก 3 

4. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4.08 .535 มาก 5 

5. ดานการบูรณาการดานสังคม 4.14 .508 มาก 4 

6. ดานประชาธิปไตยในการทํางาน  4.17 .529 มาก 2 

7. ดานความสมดุลระหวางหนวยงานกับชีวิตสวนตัว 4.04 .567 มาก 7 

8. ดานการเกี่ยวของกับสังคม 4.20 .560 มาก 1 

ภาพรวม 4.11 .433 มาก  

 

4. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและ

จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติทดสอบ พบวา ขาราชการและพนักงานราชทัณฑ

จังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมที่มี เพศ  สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่

ตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 



0.05 สวนขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมที่มีอายุ ระยะเวลารับราชการ 

ตําแหนง และฝายที่ปฎิบัติงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกันดัง

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูน

และจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล คาสถิติ p-value ผลการเปรียบเทียบ 

1. เพศ t = - 2.112 0.038* แตกตาง 

2. อายุ F =  1.980 0.120 ไมแตกตาง 

3. สถานภาพสมรส F =  3.195 0.044* แตกตาง 

4. ระดับการศึกษา F = -1.204 0.311 ไมแตกตาง 

5. ระยะเวลารับราชการ F = 1.121 0.342 ไมแตกตาง 

6. รายไดตอเดือน F = 2.477 0.047* แตกตาง 

7. ตําแหนง F = 0.117 0.889 ไมแตกตาง 

8. ฝายที่ปฏิบัติงาน F = 0.759 0.622 ไมแตกตาง 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5. ผลการวิเคราะหดานบรรยากาศขององคกรของของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัด

ลําพูนและจังหวัดเชียงใหม อธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงาน

ราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม ไดรับผล = 67.70 และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรตน ดาน

บรรยากาศองคกรสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและ

จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยตัวแปรดานบรรยากาศที่มีอิทธิพลมากที่สุด 

ไดแก ดานความขัดแยง (β=0.413) รองลงมา ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน(β=0.163) และดานความ

รับผิดชอบ(β=0.146) ตามลําดับ จากการทดสอบองคประกอบการขยายความแปรปรวน (VIF) ตัวแปรตน

ดานบรรยากาศมีคานอยกวา 10 ตัวแปร ดังน้ันปจจัยดานบรรยากาศจึงมีความเปนอิสระตอกัน ประกอบกับ

คา Tolerance มีคาเขาใกล 0 มากกวาเขาใกล 1 แสดงวาตัวแปรตนดานบรรยากาศเปนอิสระตอกัน ไมเกิด

ปญหา Multi colinearity   ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 

  

 

 

 



ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหบรรยากาศขององคกรของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและ

เชียงใหมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 
t Sig. Tolerance Vif 

คาคงที่ .619 .238  2.602 .010*   

ดานโครงสรางของ

องคกร 

.066 .048 .082 1.378 .170 .642 1.558 

ดานความรับผิดชอบ .125 .062 .146 2.025 .045* .440 2.272 

ดานรางวัล .008 .048 .011 .174 .862 .560 1.786 

ดานความเสี่ยง -.005 .056 -.005 -.088 .930 .621 1.609 

ดานความอบอุน .053 .065 .058 .814 .417 .448 2.233 

ดานการสนับสนุน .079 .065 .083 1.227 .222 .499 2.004 

ดานมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

.150 .070 .163 2.131 .035* .391 2.560 

ดานความขัดแยง .307 .050 .413 6.079 .000* .493 2.028 

ดานความเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน 

.049 .055 .065 .897 .371 .431 2.319 

R = .823 , R2 = 67.7% , Adj R2 = .656 , F-ratio = 33.001 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษาเร่ือง สามารถอภิปรายผลของการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. ระดับบรรยากาศองคกรของเรือนจําจังหวัดลําพูนและเชียงใหมตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม น้ันอยูในระดับมาก โดยขาราชการและ

พนักงานราชทัณฑในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญกับบรรยากาศดานโครงสรางของ

องคกรมากที่สุด เน่ืองจากขาราชการและพนักงานราชทัณฑสามารถที่จะปฏิบัติงานไดตามกระบวนการและ

ข้ันตอนในสายการบังคบบัญชาไดเปนอยางดีตามนโยบายและวิสัยทัศนที่ทางกรมราชทัณฑไดกําหนดไว 

รวมถึงการที่หนวยงานมีโครงสรางสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ทําใหสามารถที่จะปฏิบัติงานไดตามเกณฑ



มาตรฐานที่ทางกรมราชทัณฑไดกําหนดเอาไว แสดงใหเห็นวา ขาราชการและเจาหนาที่มีความพึงพอใจตอ

บรรยากาศองคกรของเรือนจําจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธาราวรรณ ชูกลิ่น(2558) เร่ืองความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและคุณภาพชีวิตการทํางาน: 

กรณีศึกษาขาราชการเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 2 ที่พบวาบรรยากาศในการทํางานของเรือนจําและทัณฑ

สถาน เขต 2 มีความเหมาะสมตอการทํางานมาก โดยบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ และคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของขาราชการเรือนจําและทัณฑสถานเขต 2 อยูในระดับที่ดี   

  2. ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานเรือนจําจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ใน

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการอยูในระดับมาก พบวา ขาราชการและพนักงานราชทัณฑ

ใหความสําคัญในดานการเกี่ยวของกับสังคมมากที่สุด ดวยนโยบายจากทางกรมราชทัณฑที่ไดกําหนดให

เปนแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติทําใหขาราชการและพนักงานของเรือนจํามีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดตอสังคมในการพัฒนาและปรับปรุงผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม ซึ่งการ

ปฏิบัติงานในเรือนจําของขาราชการและเจาหนาที่น้ันปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค มีการปรับตัวเพื่อใหการ

ปฏิบัตงานรวมกับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานมี

คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับที่ดี 

  3.  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและ

จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือนตางกัน มี

ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  4. ผลการทดสอบสมมติฐานบรรยากาศขององคกรสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ

และพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม พบวา เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย

บรรยากาศขององคกรสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูน

และจังหวัดเชียงใหม มีความสามารถในการอธิบายความเปนไปไดถึง 67.70 เปอรเซ็นต โดยปจจัยที่สงตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด 

ไดแก ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสัมพันธในเชิงบวก และมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับงานวิจัยของ ชบา

ไพร สุวรรณชัยรบ.(2563). ไดกลาวไววา บรรยากาศในการทํางานที่เอ้ือตอผูปฏิบัติงาน เมื่อการปฏบัติงาน

เกิดความขัดแยงตองอาศัยความขัดแยงน้ันมาเปนแรงผลักดันใหทํางานสําเร็จ ดังน้ัน ในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมใหดีขึ้นจากเดิมได

น้ัน จําเปนที่จะตองเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดีใหแกขาราชการและพนักงาน เพื่อเพิ่มขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานเรือนจําจังหวัด

ลําพูนและจังหวัดเชียงใหมตอไป 

 

 



ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 จากการศึกษา สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่เปนขอเสนอแนะไดดังน้ี 

  1. ดานบรรยากาศขององคกร ในภาพรวมระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคกรอยูในระดับมาก

ในทุกดาน แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานราชทัณฑในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมมีความ

พอใจตอบรรยากาศขององคกรในปจจุบัน อยางไรก็ตามพบวา ดานรางวัล และดานการสนับสนุน ควรที่จะ

ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีระดับที่สูงขึ้น ทั้งน้ีมีขอเสนอแนะ

ดังตอไปน้ี 

  1.1 ควรมีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบใหเปนที่ประจักษ และ

แจงเปนลายลักษณอักษรใหแกขาราชการและพนักงานราชทัณฑทุกคนไดรับทราบทั่วกันทุกคน 

  1.2 ควรมีการพิจารณาการเงินรางวัลจากการปฏิบัติงาน เชน คาลวงเวลา โบนัส ตาม

หลักเกณฑดานภาระงานและบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานแตและคนอยางเหมาะสมและเปนธรรม เพื่อ

เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ในองคกร 

  1.3 ควรมีการสนับสนุนใหขาราชการและพนักงานราชทัณฑที่มีความประสงคที่จะเขารับ

การศึกษาตอไดมีโอกาสในการศึกษาเพื่อเปนการยกระดับวิทยฐานะใหสูงขึ้น เพื่อประโยชนของหนวยงาน

ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในหนวยงาน และเปนการเปดโอกาสใหมีความกาวหนาและมั่นคงใน

งานที่ปฏิบัติ 

 2.  ดานคุณภาพชีวิตการทํางานของเรือนจําจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ในภาพรวมน้ันอยูในระดับ

มาก แสดงวาขาราชการและพนักงานราชทัณฑมีความพึงพอใจตอคุณภาพขีวิตในการทํางาน อยางไรก็ตาม 

พบวา มีบางดานที่มีระดับความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยกวา ดานอ่ืนๆ และควรที่จะไดรับการปรับปรุงและ

พัฒนาใหดีขึ้นเพื่อที่จะไดยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานใหสูงยิ่งขึ้น ไดแก 

  2.1 หนวยงานควรมีการพิจารณาฐานเงินเดือนที่สอดคลองกับการดํารงคชีวิต รวมถึงการ

พิจารณาเพิ่มเงินพิเศษเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานตามความเสี่ยงของงานที่ปฏิบัติเพื่อเปน

ขวัญและกําลังใจ 

  2.2 หนวยงานควรมีการพิจารณาในการเพิ่มอัตรากําลังของขาราชการและพนักงาน

ราชทัณฑใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น พรอมกับมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในงานปองกันคุมขัง เพื่อลดความเสี่ยง

ในการทํางาน 

  2.3 หนวยงานควรมีการจัดสรรเวลาในการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑใน

สวนปองกันและคุมขัง โดยมีการนําขอมูลดานสถานภาพการสมรส มาประกอบเพื่อจัดเวรประจําการได

อยางเหมาะสมเพื่อผลกระทบที่อาจจะสงผลตอครอบครัวได  



 3. ในสวนของปจจัยดานบรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและ

พนักงานราชทัณฑน้ัน พบวา ปจจัยดานบรรยากาศที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันมีดวยกัน 3 ดาน 

สามารถที่จะนําเสนอรายดานได ดังน้ี 

  3.1 ผูบังคับบัญชาและหัวหนาสวนงานตางๆ ควรมีการเปดโอกาศใหมีการแสดงความ

คิดเห็นเปนการภายในเพื่อทราบถึงประเด็นขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ขอปญหาในการทํางาน ลดความ

ขัดแยงระหวางผูปฏิบัติงาน รวมถึงภายในหนวยงานทั้งหมด เพื่อสรางบรรยากาศในการทํางานใหดียิ่งขึ้น

สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานราชทัณฑใหสูงยิ่งขึ้น 

  3.2 ผูบังคับบัญชาและหัวหนางานควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน

พรอมกับกําหนดมาตรฐานการทํางาน โดยใหขาราชการและพนักงานราชทัณฑปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว ทําใหเกณฑการประเมินตางๆใน

การพิจารณาความดีความชอบมีความยุติธรรมและเหมาะสม 

  3.3. ผูบังคับบัญชาและหัวหนางานควรมีความยืดหยุนในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

เมื่อมีการกําหนดมอบหมายภารกิจใหแกผูใตบังคับบัญชาแลว ควรที่จะใหอิสระในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานภายใตกฏและระเบียบที่กําหนดตามความรับผิดชอบ เพื่อรองรับการทํางานที่มีความซับซอนและ

ปริมาณงานที่มากขึ้น  

   

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป  

 1. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในเร่ืองของแรงจูงใจในการทํางานที่มีผลขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานภายใตนโยบายของ

กรมราชทัณฑที่มีการกําหนดแนวทางตามแผนปฏิบัติการใน ป พ.ศ. 2564 โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวย

ในการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานทั้งในประเด็นของ

ประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของขาราชการและพนักงานใหดีขึ้น โดยเปรียบเทียบกับขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานที่จะตองเผชิญกับความเสี่ยง ทั้งน้ีผล

การศึกษาที่ไดน้ัน ทางองคการสามารถนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับ มีผล

ตอขวัญและกําลังใจของขาราชการและพนักงานหรือไม กอใหเกิดความผูกพันธตอองคกรหรือไม รวมถึง

สามารถนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขการบริหารงานบุคคลไดอีกดวย 

 2. ควรมีการวิจัยในแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ราชทัณฑที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การทํางานในเรือนจําจังหวัดลําพูนและเชียงใหม เพราะในปจจุบันน้ีมีพนักงานหลายคนมีความรูสึกเหน่ือย

ลากับการทํางานที่มีปริมาณงานมากแตผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย แตเจาหนาที่ก็ยังคงปฏิบัติงานอยู ดังน้ันมี

ปจจัยใดที่เปนแรงจูงใจบางที่สงผลใหเจาหนาที่ยังคงทํางานอยูในองคกร นอกเหนือจากเร่ืองคาตอบแทน  
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