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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหาร 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และระดับรายได้ต่อเดือน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 250 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน (1970: 886887) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูง คือ ด้านการบูรณาการทางสังคม รองลงมาคือ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม และด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยสุดคือ ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและเป็นธรรม และการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการทหาร ด้านชัน้ ยศ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ตอ่ เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพการสมรส และประสบการณ์ท�ำงานมีคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The objectives of the research on the military officers’ quality of professional
life in the Armed Forces Development Command (AFDC), the Royal Thai Armed Forces
Headquarters (RTAFH) were 1) to study the quality of professional life of AFDC officers;
and 2) to compare the quality of professional life of AFDC officers with demographic
factors including rank, age, marital status, educational level, working experiences, and
monthly income. The research’s method is a quantitative survey which instrumentally uses
250 AFDC officers as samples by determining the sample proportion of the Taro Yamane’s
formula (1970: 886-887) at the level of 0.05 of statistical significance. The questionnaires
employed as data collection tool indicated the reliability score of 0.93 by applying the
Cronbach’s alpha coefficient. For statistical data analysis, the study applies some statistical
measures, for instance, frequency, percentage, arithmetic, mean, standard deviation, t-test
and One-way ANOVA and multiple comparison test by Scheffe’ method.
The research results clearly revealed that the overall average of the quality of
professional life of AFDC officers, Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTAFH), is
moderate. When subdividing into more specific dimensions, the research found that the
highest in level was social integration. The second level was social relations, and the lowest
level was fair and adequate remuneration. In the comparative study of the quality of
professional life of the AFDC officers in RTAFH, it can be concluded that the variables of
rank, education, and monthly salary significantly indicated statistical difference at 0.5,
whereas age, marital status, and professional experiences indicated no differences.
Keywords: Quality of Work Life, Military Officials, the Armed Forces Development
Command, Royal Thai Armed Forces Headquarters

บทน�ำ
คุณภาพชีวิตการท�ำงานเป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญ และสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การต่าง ๆ จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรนั้น การให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของบุคลากร จึงมีสว่ นให้ทรัพยากรบุคคลน�ำความรู้ ความสามารถของตัวเองทีม่ อี ยู่
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังที่ Meechai (2013: 33-34) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานเป็น
การพัฒนาบุคคล และลักษณะการท�ำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการความปรารถนาของบุคคลหรือ
ความพึงพอใจในงานของแต่ละบุคคลกับประสิทธิผลขององค์การให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งวัดจากผลผลิตหรือผลงาน
ขององค์การ รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา การปรับโครงสร้างการท�ำงาน ซึง่ การด�ำรงชีวติ ของบุคคล
จะต้องเป็นชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
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การท�ำงานได้อย่างดี ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และ
ความพึงพอใจในงาน และ Walton (1975) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานเป็นลักษณะของการท�ำงานที่
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล รวมไปถึงความต้องการ และความปรารถนาให้ชีวิต
ของบุคลากรในหน่วยงานดีขึ้นด้วย เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลให้ความส�ำคัญ มีผลต่อความส�ำเร็จของงาน และเพื่อ
ให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้
ด้วยเหตุนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ. 2559-2562 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และจัดท�ำแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกองทัพไทยมีความเชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิบัติราชการกระทรวงกลาโหม
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาลตามล�ำดับ ได้จดั ท�ำแผนองค์การของ บก.ทท. หมวด 5
การมุ่งเน้นบุคลากร 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 และแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมด้านก�ำลังพล ด้านความผูกพันของ
บุคลากร ประกอบด้วยการประเมินขีดความสามารถก�ำลังพล การส�ำรวจปริมาณงานและวิเคราะห์อัตรา
การจัดท�ำสายวิทยาการ สายงานมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งการพัฒนาระบบก�ำลังส�ำรอง การสรรหาบรรจุ
แต่งตัง้ ก�ำลังพล การพัฒนาและขับเคลือ่ นระบบการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ การจัดท�ำแนวทางรับราชการ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับระบบ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาก�ำลังพลและครอบครัว
ชั้นผู้น้อยให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น อันจะส่งผลให้ก�ำลังพลของกองทัพมีขวัญและก�ำลังใจที่ดี สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหารให้มีชีวิตที่ดี มีค่านิยมพื้นฐานของ
คนไทย ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาช่วยสนับสนุนใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บังคับบัญชาช่วยใช้ในการตัดสินใจ การก�ำหนดนโยบาย และวางแผน
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
2. เพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายและแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ดังนี้
UNESCO (1993: 1) ได้ให้คำ� นิยามคุณภาพชีวติ หมายถึง ระดับความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสังคม และระดับ
ความพึงพอใจในความต้องการส่วนหนึง่ ของมนุษย์ ทัง้ นีค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ในการท�ำงาน (Quality of Working Life)
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จึงเป็นองค์ประกอบหรือมิติหนึ่งที่ส�ำคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of life)
Wonganutarot (2000: 127-132) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงาน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่
1.1 ประสบการณ์ คือ การที่บุคคลได้ท�ำงานนานจนมีความรู้ความช�ำนาญมากขึ้น ท�ำให้เกิด
ความพึงพอใจในการท�ำงาน
1.2 เพศ มีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ท�ำด้วยว่าเป็นงานลักษณะใด รวมทั้งความเกี่ยวข้อง
กับระดับความทะเยอทะยานและความต้องการทางด้านการเงิน เช่น เพศหญิงมีความอดทนทีจ่ ะท�ำงานทีต่ อ้ ง
ใช้ฝีมือ และงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย
1.3 จ�ำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบจะมีผลต่อความพึงพอใจในการท�ำงาน ซึ่งงานจะต้องใช้
บุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน และต้องท�ำงานร่วมกันโดยความสามัคคี จึงจะช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย
1.4 อายุ จะมีความเกี่ยวข้องในการท�ำงาน และประสบการณ์ในการท�ำงาน
1.5 เวลาในการท�ำงาน งานที่ท�ำในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจ
1.6 เชาว์ปัญญา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และลักษณะงานที่ท�ำจึงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
1.7 การศึกษาจะไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในงาน แต่จะขึ้นอยู่กับงานที่
ท�ำนั้นเหมาะสมกับความรู้ของเขาหรือไม่
1.8 บุคลิกภาพขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่วัดมีความเที่ยงตรงหรือไม่ จึงจะเห็นบุคลิกภาพได้ชัดเจน
1.9 ระดับเงินเดือน จะมีส่วนในการสร้างความพึงพอใจในการท�ำงานมาก
1.10 แรงจูงใจในการท�ำงาน เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของบุคคล
1.11 ความสนใจในงาน ถ้าบุคคลได้ท�ำงานที่ตนเองสนใจ ถนัดจะมีความสุขและมีความพึงพอใจ
Walton (1975 cited in Poopunsri, 2009: 26-28) ได้ศกึ ษาองค์ประกอบคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิ
งานที่ส�ำคัญทั้ง 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensating) กล่าวคือ
การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบและเงือ่ นไขของงาน ความสามารถในการจ่าย
ขององค์การ
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe and Healthy Working Condition)
กล่าวคือ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องท�ำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทีด่ ี มีความปลอดภัย เสริมสร้างความพึงพอใจในงาน
โดย (1) ชั่วโมงการท�ำงานต้องเหมาะสม ไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด มีการจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องตรง
ตามเงือ่ นไข การท�ำงาน และตามกฎหมายแรงงาน (2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพต้องเหมาะสมไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และ (3) อายุของผู้ปฏิบัติงานต้องตรงตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดด้วย
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency Development) กล่าวคือ ในการปฏิบตั ิ
งานมีบุคลากรที่มีความสามารถแตกต่างกัน องค์การจะต้องพยายามให้บุคลากรแต่ละบุคคลสามารถใช้
ความรู้ความสามารถ และทักษะการท�ำงานให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท�ำงาน ส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการท�ำงาน ความมีอิสระในการท�ำงาน
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) กล่าวคือ ในการท�ำงานต้อง
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มีการปรับปรุงพัฒนาความรูอ้ ยูเ่ สมอ เป็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องน�ำความรูห้ รือทักษะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์การ
ในอนาคตมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง เกิดความมัน่ คงในการท�ำงาน
(security) มีรายได้มั่นคง ไม่ถูกเลิกจ้างหรือออกจากการงานก่อนเวลาอันควร
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม (Social Integration) กล่าวคือ การท�ำงานร่วมกันของบุคลากรใน
องค์การ และการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งส�ำคัญของคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ความพึงพอใจ
ในการท�ำงาน ความภาคภูมใิ จจะเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีไ่ ม่มกี ารแบ่งแยกเพศ หรือ
เชื้อชาติ
6. ด้านธรรมนูญในองค์กร (Constitutionalism) กล่าวคือ การปฏิบตั งิ านในองค์การสมาชิกต้องรูจ้ กั
สิทธิของตนเอง และจะต้องรู้ว่าจะปกป้องสิทธิของตนอย่างไร สหภาพแรงงานได้อาศัยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ใน การคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานในสถานประกอบการ
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (The Total Life Space) กล่าวคือ ผลกระทบต่อ
ชีวิตครอบครัว การท�ำงานหนักที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือการท�ำงานล่วงเวลา (Over Time)
อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว เพราะฉะนัน้ ความสมดุลระหว่างชีวติ การท�ำงานกับชีวติ ส่วนตัวจึงมีความส�ำคัญ
การท�ำงานที่มีความสมดุลมีบทบาทที่ชัดเจน
8. ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) กล่าวคือ บุคลากรที่ท�ำงานโดยรู้สึก
มีคุณค่าอันเนื่องจากการท�ำงาน ช่วยท�ำให้สังคมดีขึ้น องค์การ ที่ตนเองท�ำงานอยู่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม ไม่ทำ� งานโดยมุง่ หวังเพียงผลก�ำไร ท�ำงานแล้วส่งผลทีด่ ตี อ่ สังคมท�ำให้บคุ ลากรรูส้ กึ ว่างานทีท่ ำ� มีคณ
ุ ค่า
ทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
1. ทฤษฎีองค์การยุคสมัยปัจจุบัน (Modern Organization Theory) เป็นการศึกษารูปแบบ
ขององค์การในปัจจุบัน โดยเน้นที่การวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ (Systems analysis of Organization)
กล่าวคือ นักทฤษฎีได้พิจารณาองค์การ ในลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์การในระบบหนึ่ง ๆ นั้น ได้ค�ำนึงถึงองค์ประกอบภายในองค์การทุกส่วน ได้แก่
สิ่งน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และสภาพแวดล้อม การศึกษาองค์การในรูประบบนั้นได้พยายาม
ที่ จ ะมององค์ ก ารในลั ก ษณะการ เคลื่ อ นไหว (Dynamic) และปรั บ เข้ า กั บ รู ป แบบองค์ ก ารได้ ใ นทุ ก
สภาวะแวดล้อม ทั้งนี้ เพราะนักทฤษฎีปัจจุบันได้มององค์การในลักษณะกระบวนการ ทางด้านโครงสร้างที่
บุคคลต่าง ๆ จะต้องเกี่ยวพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (Serirat et al., 2007) เสนอ
แนะว่าความพึงพอใจในการท�ำงาน ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือแนวคิดที่มีขอบเขตจากความพึงพอใจ
(Satisfaction) ไปยังความไม่พึงพอใจ (No Satisfaction) และการได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจูงใจ (Motivation
Factors) และแนวคิดที่มีขอบเขต จากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังการไม่มีความไม่พึงพอใจ
(No Dissatisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท�ำงาน (Motivation Factors or Motivators)
เป็นปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของบุคลากรที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท�ำงาน
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานท�ำงานด้วยความพึงพอใจ
และเป็นปัจจัยที่จะน�ำไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่
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1.1 ความส�ำเร็จในการท�ำงาน (Achievement) คือ การที่สามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จทันตาม
เป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการท�ำงานของหน่วยงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่องานส�ำเร็จก็เกิดความรู้สึกพอใจในความส�ำเร็จนั้น
1.2 การได้รับการยอมรับ (Recognition) คือ การได้รับความยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง
หรือได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้ก�ำลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึง
การยอมรับในความสามารถ
1.3 ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน (Advancement) หรื อ โอกาสในการเจริ ญ เติ บ โต
(Possibility of Growth) คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อปฏิบัติงาน
ส�ำเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น
1.4 ลักษณะงานทีท่ ำ� (Work Itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ต้องอาศัยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
มีความส�ำคัญ มีคุณค่า เป็นงานที่ใช้ความคิด มีความท้าทายความสามารถในการท�ำงาน ความมีอิสระใน
การท�ำงาน เป็นงานที่ตรงกับความถนัดและความรู้ที่ได้ศึกษามา เป็นต้น
1.5 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือมีส่วนร่วม
ในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท�ำงาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณ
งาน การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ และได้รับมอบหมายงานส�ำคัญ เป็นต้น
2. ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท�ำงาน (Maintenance or Hygiene
Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจ
แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้ ได้ซงึ่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นทีต่ อ้ งได้รบั การสนองตอบ
เพราะถ้าไม่มใี ห้หรือให้ไม่เพียงพอ จะท�ำให้บคุ ลากรเกิดความไม่พงึ พอใจในการท�ำงาน แต่ทงั้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่า
ถ้าให้ปัจจัยเหล่านี้แล้ว จะท�ำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้าน
ได้แก่
2.1 นโยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration) คือ
การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ได้แก่ นโยบายการควบคุม ดูแล
ระบบขัน้ ตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธกี ารท�ำงาน การจัดการ วิธกี ารบริหารงาน ขององค์การ มีการแบ่งงาน
ไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชัดเจน และมีการแจ้งนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง
2.2 การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) คือ ลักษณะการบังคับบัญชาของ
หัวหน้างาน ความยุติธรรมในการแบ่งและกระจายงานของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของ ผู้บังคับบัญชาใน
การบริหารงาน การให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายงาน มีความชัดเจน วิธีการ
ดูแลควบคุมการฏิบัติงาน การรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน และ
ความยุติธรรมในการมอบหมายงาน
2.3 ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Interpersonal Relations with Supervision) หมายถึง
การติดต่อ ไม่วา่ จะเป็นกิรยิ าหรือวาจาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน สามารถท�ำงานร่วมกัน มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ และการได้รับความช่วยเหลือจาก
หัวหน้างาน
2.4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) หมายถึง
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การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท�ำงานร่วมกันมีความเข้าใจ
กัน เช่น ความสนิทสนมความจริงใจ ความร่วมมือ และการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
2.5 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations with Subordinators)
หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท�ำงาน ร่วมกัน
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและการได้รับ ความช่วยเหลือจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.6 ต�ำแหน่งงาน (Status) คือ อาชีพนั้น ๆ ต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ และ
ศักดิ์ศรีมีความส�ำคัญของงานต่อองค์การ
2.7 ความมั่นคงในการท�ำงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในการท�ำงาน ความยัง่ ยืนของหน้าที่ ความมัน่ คง ภาพพจน์ชอื่ เสียง หรือขนาดขององค์การทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั ิ
งาน
2.8 ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) คือ ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากการท�ำงาน
หรือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
2.9 สภาพการท�ำงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ท�ำงาน
เช่น ห้องท�ำงาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิการระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการท�ำงาน ชั่วโมง
ในการท�ำงาน รวมทัง้ ลักษณะสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ เช่น อุปกรณ์เครือ่ งมือต่าง ๆ สิง่ เหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อผูท้ ำ� งาน
2.10 ค่าตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares) คือ ผลตอบแทนทีอ่ งค์การจ่าย
ให้แก่บุคลากรส�ำหรับการท�ำงานให้องค์การ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหน่วยงานให้เหมาะสม การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปอย่างเป็นธรรม
การวิจยั เรือ่ ง ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้น�ำข้อมูลของ Wonganutarot (2000: 127-132) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน ซึง่ ปัจจัยส่วนบุคคลมีสว่ นเกีย่ วข้องกับงานน�ำมาปรับปรุง ก�ำหนด
เป็นกรอบการวิจัย ตัวแปรต้น ได้แก่ ชั้นยศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน
และระดับรายได้ต่อเดือน ตัวแปรตามแนวคิดของ Walton (1975 cited in Poopunsri, 2009: 26-28)
ได้เสนอองค์ประกอบที่ส�ำคัญและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่เหมาะสม ไว้ 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านค่า
ตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 3. ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล 4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน 5. ด้านการบูรณาการทางสังคม 6. ด้าน
ธรรมนูญในองค์กร 7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8. ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
มาเป็นแนวทางกรอบแนวคิดในการวิจัย
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ธรรม 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5. ด้านการบูรณาการทางสังคม 6. ด้านธรรมนูญในองค์กร 7. ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8. ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มาเป็นแนวทางกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด

ตัตัววแปรต้
แปรต้นน

ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร
1. ชั้นยศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ประสบการณ์ทางาน
6. ระดับรายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม
6. ด้านธรรมนูญในองค์กร
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
8. ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม

ภาพที
กรอบแนวคิดด
ภาพที่ ่ 11 กรอบแนวคิ

สมมติฐานการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวัด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ประชากร คือ ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำนวน 670
คน จ�ำแนกเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร 338 คน และนายทหารชั้นประทวน 332 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำนวน
250 คน ที่ค�ำนวณได้มาจาก ใช้สูตรของ Yamane (1970: 886-887) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 250 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ทั้งฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ทั้งฉบับที่ 0.96 และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ทั้งฉบับที่ 0.93 ด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient cited in Phongwichai, 2002:
127) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้
230 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานมี 8 มิติ ตามแนวคิดของ Walton (1975)
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค วามถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหาร โดยใช้ t-test ส�ำหรับทดสอบความแตกต่างด้านสถานภาพส่วนบุคคลที่มีตัวแปรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ใช้สำ� หรับทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่า
2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนใหญ่เป็นชัน้ ยศนายทหารสัญญาบัตร (ร้อยละ52.0) มีอายุ 31-40
ปี (ร้อยละ 40.4) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 49.6) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 66.4) ประสบการณ์
ท�ำงานมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 32.40) และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 40.0) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 250)
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 250)
จาแนกตาม
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชั้นยศ
ชั้นสัญญาบัตร
130
52.00
ชั้นประทวน
120
48.00
รวม
250
100.00
อายุ
20-30 ปี
47
18.80
31-40 ปี
101
40.40
41-50 ปี
72
28.80
51 ปีขึ้นไป
30
12.00
รวม
250
100.00
สถานภาพการสมรส
โสด
103
41.20
สมรส
124
49.60
หม้าย/หย่าร้าง
23
9.20
รวม
250
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
52
20.80
ระดับปริญญาตรี
166
66.40
สูงกว่าปริญญาตรี
32
12.80
รวม
250
100.00
ประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
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5-10 ปี
72
28.80
11-15 ปี
58
23.20
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สมรส
124
49.60
หม้าย/หย่าร้าง
23
9.20
รวม
250
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
52
20.80
ระดับปริญญาตรี
166
66.40
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ
ตัวญอย่ญาตรี
าง (n = 250) 32
สูงกว่า่มปริ
12.80
จาแนกตาม
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน
ร้อ100.00
ยละ
รวม
250 (คน)
ชั้นยศ
สัญาญาบั
130
52.00
ประสบการณ์
ทางาน
น้ชัอ้นยกว่
5 ปีตร
39
15.60
ชั้นประทวน
120
48.00
5-10
ปี
72
28.80
11-15
58
23.20
รวม ปี
250
100.00
มากกว่
32.40
อายุ
20-30 าปี 15 ปี
4781
18.80
รวม
250
100.00
31-40 ปี
101
40.40
41-50
7222
28.80
ระดับรายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน ปี10,000 บาท
8.80
51
ปีขึ้นไป
30100
12.00
10,001-20,000
บาท
40.00
20,001-30,000 บาท
90
36.00
รวม
250
100.00
30,001
38
15.20
สถานภาพการสมรส
โสด บาท ขึ้นไป
103
41.20
รวม
250
100.00
สมรส
124
49.60
หม้าย/หย่าร้าง
23
9.20
ส่วส่นที
่
2
ผลการวิ
เ
คราะห์
ร
ะดั
บ
คุ
ณ
ภาพชี
ว
ิ
ต
ในการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านโดยภาพรวมของข้
าราชการทหาร
250 บั ติ งานโดยภาพรวมของข้
100.00
ว นที่ 2 ผลการวิ เรวม
คราะห์ ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ
า ราชการทหาร
หน่หน่
ว
ยบั
ญ
ชาการทหารพั
ฒ
นา
กองบั
ญ
ชาการกองทั
พ
ไทย
พบว่
า
คุ
ณ
ภาพชี
ว
ต
ิ
ในการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านของข้
ระดัวบยบัการศึ
กษา
ากว่าญปริชาการกองทั
ญญาตรี พไทย พบว่52า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติง20.80
ญชาการทหารพั
ฒนา ต่กองบั
านของข้าาราชการ
ราชการทหาร
ทหารมี
ค
า
่
เฉลี
ย
่
โดยภาพรวมอยู
ใ
่
นระดั
บ
ปานกลาง
(
=
3.33,
S.D.
=
0.41)
เมื
อ
่
พิ
จ
ารณาเป็
น
รายด้
า
นพบว่
ระดับบปานกลาง
ปริญญาตรี( X = 3.33, S.D.
166= 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้
66.40านพบว่
มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดั
า ด้าานที่มี
ด้าค่นที
่ยอยู่ใบนระดั
คืสูงอกว่ด้าาปริ
รณาการทางสั
คม3.64,
( S.D.
= 3.64,
S.D.รองลงมาคื
= 0.63)
ญญาตรี
12.80
าเฉลี่มีค่ย่าอยูเฉลี
่ในระดั
สูงคือบด้สูางนการบู
รนการบู
ณาการทางสั
งคม ( X ง=32
= 0.63)
อรองลงมาคื
ด้านการเกีอ่ยวข้อง
ด้าสันการเกี
งสัม( พัXน=ธ์ก3.63,
ับสังรวม
คม
3.63, และด้
S.D. =านที
0.57)
่มีคด่าคืเฉลี
อยสุ
ดคือ100.00
ด้านค่่เาพีตอบแทน
มพันธ์ก่ยับวข้
สังอคม
S.D.( ==0.57)
่มีค่าและด้
เฉลี่ยาน้นที
อยสุ
อ ด้่ยาน้นค่
าตอบแทนที
ยงพอและเป็น
250
ทีธรรม
่ประสบการณ์
เพียงพอและเป็
น
ธรรม
(
=
2.84,
S.D.
=
0.57)
ดั
ง
ตารางที
่
2
( X = 2.84,
ดังตารางที
ทางานS.D. = 0.57)
น้อยกว่
า 5 ปี ่ 2
39
15.60
5-10 ปี
72
28.80
ตารางที
่
2
วิ
เ
คราะห์
ค
า
่
เฉลี
ย
่
และค่
า
ส่
ว
นเบี
ย
่
งเบนมาตรฐาน
จ�
ำ
แนกโดยภาพรวมและรายด้
า
น
11-15
ปี ่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกโดยภาพรวมและรายด้
58
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่
าส่วนเบี
าน 23.20
มากกว่
32.40
X81
คุณภาพชีวิตในการปฏิ
บัติงาาน15 ปี
S.D.
แปลผล
รวม
250
100.00
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม
2.84
0.57
ปานกลาง
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น
10,000
บาท
22
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2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
3.41
0.59
ปานกลาง
10,001-20,000
บาท
40.00
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุ
คคล
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0.73
ปานกลาง
36.00
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั20,001-30,000
่นคงในงาน บาท
3.3790
0.59
ปานกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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15.20
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม30,001 บาท ขึ้นไป
3.6438
0.63
สูง
250
100.00
6. ด้านธรรมนูญในองค์กร รวม
3.38
0.62
ปานกลาง
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
3.33
0.66
ปานกลาง
8. ด้านการเกี
วข้่ อ2งสัผลการวิ
มพันธ์กับเสัคราะห์
งคม ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต3.63
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ในการปฏิ บั 0.57
ติ งานโดยภาพรวมของข้
3.33า คุณภาพชี
0.41
หน่วยบัญชาการทหารพัรวม
ฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่
วิตในการปฏิบัติงปานกลาง
านของข้าราชการทหาร
มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
นที
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X = 2.84, S.D. = 0.57) ดังตารางที่ 2
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านการบูรณาการทาง
สังคม ส่วนด้านที่แตกต่างกันมี 5 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม, ด้านการพัฒนาความสามารถ
232 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ของบุคคล, ด้านธรรมนูญในองค์กร, ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไม่แตกต่างกัน มี 3 ด้าน คือ ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ในงาน และด้านการบูรณาการทางสังคม ส่วนด้านที่แตกต่างกันมี 5 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็นธรรม, ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล, ด้านธรรมนูญในองค์กร, ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ส่ ว นที่ 4 การอภิ ป รายผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหาร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ�ำแนก
เป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและเป็นธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการวิจยั ดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจัดสรรรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ น้อยลงประกอบกับข้าราชการทหารมีภาระ
รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว ปัจจุบันหน่วยงานได้เข้าใจถึง
ความเดือดร้อนต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้มกี ารปรับปรุงพัฒนาองค์การ จัดสรรงบประมาณ สวัสดิการต่าง ๆ ให้เพียงพอ
บรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของก�ำลังพล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kobrat (2013)
ศึกษาเรื่อง คุณภาพการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน ศึกษาเฉพาะกรณี กองก�ำกับการ 4
กองบังคับการต�ำรวจสันติบาล 1 พบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า
ด้านรายได้หรือค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Piyaphan
(2017) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการท�ำงานและบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมอยู่ในระดับน้อย
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ผลการวิจัย
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งและบริเวณ
โดยรอบ แต่อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อบุคคล ทรัพย์สนิ สถานทีใ่ นพืน้ ที่
มีการจัดเวรยาม และสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ในการผ่านเข้า-ออก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Steee and
Porter (1979 cited in Sitakalin, 2015) กล่าวว่า บรรยากาศที่ดีที่สุด คือ บรรยากาศที่มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างวัตถุประสงค์ขององค์การและความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ านหรือเป็นบรรยากาศทีเ่ น้นเป้าหมายพร้อม
ไปกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ร่วมมือกันและมีส่วนร่วม ท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ข้าราชการทหารมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการพัฒนา และฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ให้ตัวเองได้มีความรู้
ความสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ค�ำวิจารณ์ วิธกี ารท�ำงานเข้าใจถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิข์ องงาน พร้อมมุง่ มัน่ ปฏิบตั ริ าชการให้เกิดผลส�ำเร็จ
อย่างดีที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phongkanpai (2014) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�ำงานของ
พนักงานการเคหะแห่งชาติ: กรณีศกึ ษาพนักงานผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส�ำนักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้าน
การท�ำงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนอยู่ในระดับปานกลาง
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

233

4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าว
ชีใ้ ห้เห็นว่า หน่วยงานมีระบบการบริหารงานการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับก�ำลังพล เพื่อ
ได้มีโอกาสพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (1975 cited in Mekra 1999:
11-14) ได้แก่ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท�ำงาน (Opportunity for Continued Growth and
Security) งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของตนเองให้ได้รับ
ความรูแ้ ละทักษะใหม่ ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลือ่ นต�ำแหน่งหน้าทีท่ สี่ งู ขึน้ ในลักษณะของคุณภาพชีวติ
การท�ำงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ทหาร
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา รวมถึงการได้รับการยอมรับนับถือจาก
เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาได้เป็นอย่างดีมกี ารปฏิบตั งิ านร่วมกัน มีความสามารถติดต่อสือ่ สาร แลกเปลีย่ น
ความรู้ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึง่ กัน นับว่าเป็นองค์ประกอบหลักทีส่ ำ� คัญในการทีจ่ ะท�ำให้ขา้ ราชการทหาร
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน และสามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Walton (1975) ได้กล่าวไว้วา่ การท�ำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ และการให้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเป็นสิ่งส�ำคัญของคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ความพึงพอใจในการท�ำงาน ความภาคภูมิใจจะเกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีไ่ ม่มกี ารแบ่งแยกเพศ หรือเชือ้ ชาติ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในการท�ำงาน
ได้ นอกจากนัน้ ความเท่าเทียมกันยังเป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ไี ม่รสู้ กึ ว่าเป็นพลเมืองระดับ
ล่างขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Choochert (2017) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร พบว่า มีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านด้านการบูรณาการ
ทางสังคมอยู่ในระดับมาก
6. ด้านธรรมนูญในองค์กร โดยภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลาง ผลการวิจยั ดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่า หน่วยงาน
ทางทหารมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเพณีตา่ ง ๆ ให้ทหารใช้ยดึ ถือตามแบบธรรมเนียมทหารไว้เป็นหลักปฏิบตั ิ
ตามสายงานการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับล�ำดับชั้นการบังคับบัญชา ท�ำให้การแสดงออกทางความคิดมีข้อจ�ำกัด
และมีขีดความสามารถ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Chunhasriwong (2012) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของพนักงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานของพนักงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพฯ (ภาคการผลิต) มีค่าเฉลี่ย
จัดอยู่ในระดับปานกลาง
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า สอดคล้องกับนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยการมุ่งเน้นให้ข้าราชการทหารมีสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีอุดมการณ์ในความเป็นทหารอาชีพ ทั้งนี้จะต้องเกิดความยั่งยืน
ในการด�ำเนินการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยอยูภ่ ายใต้แนวความคิด “อุดมการณ์จะเกิดได้ตอ้ งเริม่ จาก
คุณภาพชีวติ ทีด่ ”ี การปฏิบตั กิ ารร่วม การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม การสร้าง ความเชือ่ ถือศรัทธาทีม่ ตี อ่ องค์การ
และการสร้างขวัญก�ำลังใจที่ดี ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับ Cappelli (2000)
ให้ข้อเสนอไว้ว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นองค์ประกอบหลักของความพึงพอใจ
ความจงรักภักดี การสร้างผลงานของพนักงาน หากสามารถสร้างสภาพการท�ำงานที่พนักงานสามารถท�ำงาน
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อย่างมีความสุข สามารถตอบสนองความต้องการในชีวติ ส่วนตัวได้ ก็จะสามารถรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กร
ได้อย่างแน่นอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwannoi (2016) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของ
ข้าราชการกองบิน 21 เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านจังหวะชีวิต
อยู่ในระดับปานกลาง
8. ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกองทัพไทยในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โดย
เตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นที่ เพื่อป้องกันภัยทุกรูปแบบ และประชาชนมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อกองทัพไทยและเป็นหน่วยงานหลักทีม่ ภี ารกิจพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพืน้ ที่ เพือ่ ความมัน่ คง
ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางสภาพสังคม โดยใช้โครงการพัฒนาที่หน่วยสนับสนุนให้กับประชาชน และ
การปฏิบัติงานของหน่วยที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ ตลอดจนการพัฒนา จึงก่อให้เกิดประโยชน์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทุกภาคส่วน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Suwannoi (2016) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของข้าราชการกองบิน 21 เขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Choochert (2017) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง คุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร พบว่า มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคมอยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 5 สมมติฐาน ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า เมื่อพิจารณา
ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นรายด้าน ข้าราชการทหารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ชั้นยศ ระดับการศึกษา และระดับ
รายได้ต่อเดือน จะมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนข้าราชการทหาร ที่มีลักษณะส่วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ท�ำงาน จะมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก ารต้ อ งมุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน เพื่อน�ำไปปรับปรุง ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นการอภิปรายผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล อภิปรายผล ดังนี้
1. ชัน้ ยศ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ชี นั้ ยศแตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านโดยภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน มีปัจจัย 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kobrat (2013) ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการท�ำงาน
ของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน ศึกษาเฉพาะกรณี กองก�ำกับการ 4 กองบังคับการต�ำรวจสันติบาล 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจ�ำนวน 200 นาย ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการท�ำงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงคือ ด้านธรรมนูญองค์การ
ด้านที่อยู่ระดับปานกลาง คือ ด้านรายได้หรือค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า และมั่นคงใน
งาน ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

235

ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านความสมดุลระหว่างชีวติ
ส่วนด้านที่ต�่ำกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มียศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน และสังกัดที่แตกต่างกัน จะมี
คุณภาพชีวติ การท�ำงานแตกต่างกัน ส่วนเพศและสถานภาพการสมรสทีแ่ ตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงาน
แตกต่างกัน ส่วนเพศและสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. อายุ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุทมี่ รี ะดับช่วงอายุแตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิ
งานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ มีปัจจัยเพียงด้านเดียวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Piwkliang (2013) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานของบุคลากรในส�ำนักงานประกันสังคม พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิต
การท�ำงาน ไม่แตกต่างกัน
3. สถานภาพการสมรส พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสทีแ่ ตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ มีด้านที่ส่งผล 2 ด้าน คือ
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Sungphoem (2012) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง คุณภาพการท�ำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่ า บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี ส ถานภาพสมรสต่ า งกั น
มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานไม่แตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ มีด้านที่ส่งผล 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล, ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน, ด้านการบูรณาการทางสังคม, ด้านธรรมนูญ
ในองค์กร และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Kobrat (2013) ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน ศึกษาเฉพาะ
กรณี กองก�ำกับการ 4 กองบังคับการต�ำรวจสันติบาล พบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
5. ประสบการณ์ทำ� งาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ทำ� งานทีแ่ ตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ มีข้อที่ส่งผลเพียงด้านเดียว คือ
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rungrueng (2010) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง คุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของครูเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท�ำงานต่างกัน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ Piwkliang (2013) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปัจจัย
ส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของบุคลากรใน
ส�ำนักงานประกันสังคม พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ไม่แตกต่างกัน
6. ระดับรายได้ตอ่ เดือน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับรายได้ตอ่ เดือนทีแ่ ตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
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การปฏิบัติงานมากที่สุดมี 5 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านธรรมนูญในองค์กร และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wonganutarot (2000: 127-132)
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ว่าระดับเงินเดือน จะมีส่วน
ในการสร้างความพึงพอใจในการท�ำงานมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากผลการวิจัย องค์การควรมีการพิจารณาสนับสนุนด้านปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและเป็นธรรม เพื่อให้ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
มีระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น โดยหน่วยงานต้องพิจารณาจัดหารายได้ สวัสดิการต่าง ๆ
ให้ข้าราชการทหารเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข และควรมีการน�ำผลการวิจัยไป
ปรับใช้กับก�ำลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพชีวติ ของการท�ำงานทีด่ จี ะก่อให้เกิดประโยชน์สขุ แก่กองทัพ ซึง่ ทหารมีความส�ำคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ภารกิจของบ้านเมือง ดังนั้นควรมีการส่งเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับข้าราชการทหาร จะได้มีความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานให้กับองค์การดียิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาท�ำการประเมินผลคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหารให้สม�ำ่ เสมอ โดย
เฉพาะรายละเอียดด้านทีเ่ ป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน ควรมีการยกย่องส่งเสริม ประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการทหารที่มีความประพฤติดี ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทุม่ เทแรงกายแรงใจให้กบั การปฏิบตั งิ านอย่างสม�ำ่ เสมอ และควรมีการจัดเก็บผลการวิจยั ไว้เป็นข้อมูล เพือ่ น�ำ
ไปปรับใช้ในองค์กรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
3. คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน ด้านธรรมนูญในองค์กร และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว หากต้องการ
ให้คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงขึ้น องค์การควรจะปรับปรุง สนับสนุนส่งเสริม เช่น ข้าราชการทหารได้รับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานที่เพียงพอกับการด�ำรงชีพอย่างเหมาะสม ได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง เมื่อติดภาระกิจท�ำงานด้านอื่นเพื่อนร่วมงานสามารถท�ำงาน
ที่รับผิดชอบแทนได้ ทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจึงจะท�ำให้คุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารกับข้าราชการใน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล ต�ำรวจ ศาล องค์กรครู องค์กรเอกชน
เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ าน ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ�ำกัดในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
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