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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นองคก์ร และปัจจยัดา้น
สิง่แวดล้อมของขา้ราชการทหาร 2) ศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร และ   
3) ศกึษาปัจจยัด้านองคก์ารและสิง่แวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร 
ซึง่มสีมมตฐิาน คอื ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหารที่
แตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสงักดักองพนัทหารช่างที ่402 กองพล
พฒันาที ่4 จ านวน 250 คน สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าท ีทดสอบค่าเอฟ ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอย
แบบพหุคณู 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นองค์กร  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
รองลงมาคอื ดา้นงาน และดา้นบทบาทในการท างาน และมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านสิง่แวดลอ้ม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นจติใจ 
รองลงมา คอื ดา้นสงัคม และดา้นกายภาพ ซึง่กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็น
ประโยชน์และสมัพนัธก์บัสงัคม รองลงมา คอื ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติความเป็นอยู่ ดา้นบรูณาการ
ดา้นสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นประชาธปิไตย
ในองคก์ร ดา้นความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ และดา้นค่าตอบแทน
ทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษา ภูมลิ าเนา ต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างาน
ของข้าราชการทหาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากนี้ยงัพบว่า 
ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ 
ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 
78.4 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัดา้นองคก์าร, ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม, คุณภาพชวีติในการท างาน,ขา้ราชการทหาร 



Abstract 
 

This research aimed to 1) observe the perspective of the military officers toward 
organizational factors and environmental factors, 2) understand the level of the quality of work-
life of the military officers, and 3) study the organizational factors and environment which affect 
the quality of work-life of the military officers. This research was based on the hypothesis that 
different personnel factors led to the diverse quality of work-life. The samples were 250 military 
officers at the 402nd Engineer Battalion, 4th Development Division. Frequency, percentage, 
mean, standard deviation, T-test and F-test with ANOVA, and multiple linear regression were 
applied in the analysis.  

The result showed that the samples had a high level of feedback toward the 
organizational factors, particularly on the interrelation aspect, tasks aspect, and work-role 
aspect, respectively. Also, there was a high level of response on the environmental factors, 
specifically on psychological aspect, social aspect, and physical aspect, respectively. Apart from 
this, the samples reflected a high level of the quality of work-life, especially on the aspects of 
beneficial work and relevant to society, work and life balance, social integration or co-working, 
safe and secure environment, organizational democracy, career growth and stability, opportunity 
for the competence enhancement, and sufficient and fair reward, respectively. Moreover, the 
samples who came from different educational backgrounds and domiciles reflected a different 
level of the quality of military work life as the statistically significant level of .05. In addition, the 
environmental factors on the aspect of physical, social, and psychological had a 78.4% effect 
on the quality of work-life of the military officers 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 คุณภาพชวีติทีด่ขีองก าลงัพลจะส่งผลใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทุกคนมคีวามต้องการ
พืน้ฐาน และความมัน่คงในชวีติ ความต้องการทางสงัคม ความต้องการการยอมรบั และความต้องการ
สงูสุดในปัจจยัพืน้ฐานในการพฒันาคนขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญั 2 ประการ คอื ปัจจยัทางดา้นร่างกาย และ
ปัจจยัทางดา้นจติใจ กองทพับกมหีน้าทีเ่ตรยีมก าลงัทางบก และป้องกนัราชอาณาจกัร มผีูบ้ญัชาการทหารบก
เป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบ ซึง่การปฏบิตัภิารกจิของกองทพับกจะส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดนีัน้ ก าลงัพล
หรอืคนเป็นปัจจยัส าคญั กองทพับกจงึต้องการก าลงัพลที่มคีวามรู ้มทีกัษะ และมขีดีความสามารถใน
การปฏบิตัิงาน กล้าหาญ เสยีสละและมคีุณธรรม พรอ้มที่จะอุทศิตนเองเพื่อผลประโยชน์ของชาตแิละ



ประชาชน และถ้าก าลงัพลมคีุณภาพชวีติการ ท างานที่ดจีะด าเนินชวีติของตนเองได้อย่างมคีวามสุข มี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมประสทิธภิาพ (ชยาทติย ์โสภาภาร, 2559) 

การน าเอาแนวคดิองค์กรมาใช้เป็นทางเลอืกที่มคีวามส าคญัและหลายองค์กรได้น ามาใช้อย่าง
แพรห่ลายในปัจจบุนั ซึง่สามารถใชพ้ฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบรหิารบุคลากรขององคก์รไดเ้ป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ยงัท าให้เกดิการเรยีนรูใ้หม่ในองค์กรขึน้มาด้วย ส่งผลต่อประส ิทธภิาพในการท างานและท า
ใหอ้งคก์รสามารถด ารงอยู่ไดท้่ามกลางกระแสความเปลีย่นแปลงของโลก ทัง้นี้ องคก์รทีเ่รยีนรูไ้ดเ้รว็กว่า
องคก์รอื่นจะสามารถปรบัตวัไดร้วดเรว็กว่า ส่งผลใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธท์ีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิ 
ซึ่งปัจจยัขององค์กรจะสามารถน าเอาความชาญฉลาดที่สะสมไว้มาใช้อย่างได้ผล ความสามารถนี้ เมื่อ
รวมกบัการบรหิารความรู้ เทคโนโลย ีจะท าให้องค์กรพฒันาและสามารถสรา้งความได้เปรยีบทางการ
แขง่ขนั (พลอยชมพ ูกติตกุิลโชตวิุฒ,ิ 2558) 

สิง่แวดล้อมในการท างานเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลให้บุคลากรมคีวามสามารถในการท างาน ซึ่ง
จะต้องมีความเหมาะสม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิด
ความเครยีดจากการท างานเกดิการเปลีย่นแปลงทางสรรีะ สิง่แวดลอ้มจะเป็นอะไรกไ็ดท้ัง้ที่มชีวีติ ไม่มี
ชวีติ มองเหน็ได้หรอืไม่สามารถมองเหน็ไดท้ี่อยู่รอบตวัคนปฏบิตังิาน และมผีลต่อการท างาน รวมทัง้มี
ผลต่อคุณภาพชวีติของคนงานดว้ย (วรนัธร ทรงเกยีรตศิกัดิ,์ 2558) 

ปัจจยัดา้นองคก์ารและปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม มคีวามส าคญัและส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างาน
ของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากหน่วยงานปราศจากองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ปฏบิตังิาน กส็่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานบุคลากรเป็นอยา่งสงู 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นองคก์ร และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มของขา้ราชการ
ทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของข้าราชการทหาร กองพนัทหารช่างที่ 402 
กองพลพฒันาที ่4 
 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านองค์การและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 ทีแ่ตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา ประเภทก าลงัพล เงนิเดอืน อายุราชการ และภูมลิ าเนา มี
คุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 แตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัด้านองค์การ และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4   
 
 



ขอบเขตของการวิจยั  
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การศกึษา เรือ่ง ปัจจยัดา้นองคก์ารและสิง่แวดลอ้มทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร : กรณศีกึษา กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยศกึษาดา้นตวัแปรอสิระในประเดน็
ปัจจยัส่วนบุคคล คอื เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา ประเภทก าลงัพล เงนิเดอืน อายรุาชการ และภมูลิ าเนา 
  ส่วนประเดน็ปัจจยัดา้นองคก์าร มจี านวน 3 ดา้น คอื 1) ดา้นงาน 2) ดา้นบทบาทในการท างาน 
และ 3) ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคล 
  ประเดน็ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม มจี านวน 3 ด้าน คอื 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านสงัคม และ     
3) ดา้นจติใจ 
  ส่วนศกึษาด้านตวัแปรตามในประเดน็คุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการทหารกองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4  มจี านวน 8 ดา้น คอื 1) ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 2) 
ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ 3) ดา้นโอกาสในการพฒันา ความสามารถ 4) ดา้น
ความก้าวหน้าและมัง่คงในงาน 5) ด้านบูรณาการด้านสงัคมหรอืการท างานร่วมกัน 6) ด้าน
ประชาธปิไตยในองคก์ร 7) ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติความเป็นอยู่ และ8) ดา้นลกัษณะงานที่
เป็นประโยชน์และสมัพนัธก์บัสงัคม 
 2.  ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสงักดักองพนั ทหาร
ช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยแบ่งประเภทก าลงัพลเป็น นายทหาร 61 นาย นายสบิ 385 นาย และ
พลทหาร 264 นาย ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 710 คน  
 3. ขอบเขตด้านเวลา  
  ด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2564 – มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 6 เดอืน  
 4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัด้านองคก์ร 
 ปัจจยัดา้นองคก์ารตามแนวคดิของ Robbins and Judge (2013 อ้างถงึในอมรรตัน์, 2559) แบ่ง
องค์ประกอบของปัจจยัด้านองค์การออกเป็น 3 ด้าน ดงันี้ 1) ความต้องการดา้นงาน 2) ความต้องการ
ดา้นบทบาท) รวมถงึความคลุมเครอืของบทบาทหน้าที่ (ความไม่ชดัเจนระหว่างหน้าทีก่บังานทีต่้องท า 
และ 3) ความตอ้งการดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
 

แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม 

 McKim (2003) กล่าวถงึ องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มไวว้่า ประกอบด้วย 1) สภาพ 
แวดลอ้มทางกายภาพ 2) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม และ 3) สภาพแวดลอ้มทางจติใจ  



แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 
  Walton (1973) กล่าวถงึองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติการท างาน ว่าประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ
8 ประการ ดงันี้ 1) ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 2) ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิ
สุขภาพ 3) ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถ 4) ดา้นโอกาสก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 
5) ดา้นบูรณาการด้านสงัคมหรอืการท างานรวมกนั 6) ประชาธปิไตยในองคก์ร 7) ความสมดุลระหว่าง
งานกบัชวีติ และ 8) ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์และสมัพนัธก์บัสงัคม 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 วนัวสิาข ์ สารทอง (2559) ศกึษาคุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการทหารในกองพนัทหาร
ราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จงัหวดัระยอง ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการทหารในกองพนัทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสงิหนาท จงัหวดัระยอง พบว่า คุณภาพชวีติ    
การท างานของขา้ราชการทหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 อดษิฐา ฆารโสภณ (2562) ศกึษาคุณภาพชวีติในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร กรมการ
ทหารช่าง ค่ายภาณุรงัษ ีจงัหวดัราชบุร ีผลการศกึษา พบว่า 1) คุณภาพชวีติในการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการทหาร กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรงัษ ีจงัหวดัราชบุร ีโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 สมคดิ สงักะค า (2563) ศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของนายทหารชัน้ประทวนกรมทหารมา้
ที่ 6 ในสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษา 
พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานของนายทหารชัน้ประทวนกรมทหารมา้ที่ 6 ในสมเดจ็พระศรพีชัรนิ
ทราบรมราชนิีนาถ จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสงักดักองพนัทหารช่าง
ที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยแบ่งประเภทก าลงัพลเป็นนายทหาร 61 นาย นายสบิ 385 นาย และพล
ทหาร 264 นาย ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 710 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดม้าจากการค านวณหาขนาดตวัอย่างของขา้ราชการทหารที่
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสงักดักองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยการเทยีบจากตารางสดัส่วนของ 
Krejcie Morgan (1970 อ้างถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง 250 ตวัอย่าง ผู้วจิยัใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเทียบสดัส่วน (Proportionate Stratified 
Sampling)  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่   
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบ
เลอืกตอบ (Check List) จ านวน 8 ขอ้ 



 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัดา้นองคก์าร เป็นค าถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) จ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัดา้นสิง่แวดล้อม เป็นค าถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) จ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการทหารกองพนัทหารช่างที ่402 
กองพลพฒันาที ่4 เป็นค าถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 40 ขอ้ 
 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
 1.  ผู้วจิยัศึกษาจากแนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัด้านองค์กร  ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม 
คุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการทหาร และขา้ราชการหน่วยงานภาครฐั จากเอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตในการสรา้งขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
 2.  ผู้วิจ ัยจัดท าแบบสอบถามและน าเสนอให้กับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่ อพิจารณา
ตรวจสอบเนื้อหาโครงสรา้งของแบบสอบถามและใหค้ าแนะน า พรอ้มปรบัปรุงแก้ไขจนแบบสอบถามใหม้ี
ความชดัเจน เหมาะสม ตรงตามเนื้อหา แล้วจงึเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกบัขา้ราชการทหาร 3 
ท่าน ประกอบดว้ย 
  2.1 อาจารย ์ดร.ปารชิาต ิจนัทรศ์รบีุตร ต าแหน่งงาน ประธานหลกัสูตรบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์สาขาทรพัยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
  2.2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประสทิธิ ์รุ่งเรอืง ต าแหน่งงาน ประธานหลกัสูตรบญัช ี สาขา
ทรพัยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
  2.3 อาจารย ์ดร.รรนิา มุกดา ต าแหน่งงาน ประธานหลกัสูตรการตลาด สาขาทรพัยากร
มนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 3. ผูว้จิยัค านวณค่าดชันีความสอดคล้อง (Item–Objective Congruence Index: IOC) จาก
ผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง ในแต่ละขอ้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ฉบบั 
เท่ากบั 0.974 และน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารยท์ี่ปรกึษางานวจิยัอกีครัง้ เพื่อ
พจิารณาความถูกตอ้ง (Validity) และใหค้ าแนะน าเพื่อแกไ้ขปรบัปรงุแบบสอบถามใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
  4. หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ ไปท าการทดลองใช้ (Try Out) 
กบัขา้ราชการทหารทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะท าการวจิยั จ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์อลัฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึง่จาก
การทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัด้านองค์การ  ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.776 ส่วน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ได้ค่า -Coefficient เท่ากบั 0.849 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.913 โดยแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถอืตามหลกัสถติ ิ
 
 



การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ติดต่อขอจดหมายรบัรองจากหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสงขลา ถงึผูบ้งัคบักองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 
เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลู รวมทัง้ชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละขอความร่วมมอืเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. ผู้วจิยัน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกบัข้าราชการทหาร 
จ านวน 250 ตวัอย่าง ซึง่จะใช้ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 10 วนั โดยจะท าการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู ในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. และรอรบัแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง 
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของของขา้ราชการทหาร วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) 
และค่ารอ้ยละ  
 2. ประเมนิระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัด้านสิง่แวดลอ้มของขา้ราชการทหาร
กองพนัทหารช่างที่ 402 กองพลพฒันาที่ 4 วเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 แตกต่างกนั โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าท ี(t-Test) และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมคีวาม
แตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) 
 4. ปัจจยัดา้นองคก์ารและสิง่แวดลอ้มทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร 
กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยหาค่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ส่วนใหญ่มอีายุน้อยกว่า 31 ปี   
คดิเป็นรอ้ยละ 63.20 มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 56.80 ซึง่มกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษา คดิเป็น
รอ้ยละ 56.40 โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทก าลงัพลนายสบิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.40 ซึง่มเีงนิเดอืน 10,000-
20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.00 โดยมอีายุราชการ 1-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 67.60 และส่วนใหญ่มี
ภมูลิ าเนาจากภาคใต ้คดิเป็นรอ้ยละ 82.80    
 2. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นองคก์รของขา้ราชการทหาร กองพนัทหาร
ช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.77) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ( X = 3.96) รองลงมาคอื ดา้นงาน      
( X = 3.76) และดา้นบทบาทในการท างาน ( X = 3.60) 



 3. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมของขา้ราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.87) และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นจติใจ ( X = 3.88) รองลงมาคอื ดา้นสงัคม ( X = 3.87) และ
ดา้นกายภาพ ( X = 3.86) 
 4.  กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 
กองพลพฒันาที ่4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่
มคี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์และสมัพนัธก์บัสงัคม ( X = 3.87) รองลงมา คอื 
ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติความเป็นอยู่ ( X = 3.79) ดา้นบูรณาการดา้นสงัคมหรอืการท างาน
รว่มกนั ( X = 3.77) ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ( X = 3.76) ดา้นประชาธปิไตย
ในองคก์ร ( X = 3.75)ด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน ( X = 3.72) และด้านโอกาสในการพฒันา
ความสามารถ ( X = 3.65) และดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ( X = 3.39) 
 5. ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 แตกต่างกนั ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 
การเปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล(n=250) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
คุณภาพชวีติในการท างาน 

ค่า 
ตอบแทน 

สภาพ 
การท างาน 

โอกาสใน
การพฒันา 

ความ 
กา้วหน้า 

บรูณาการ ประชาธปิไตย ความ 
สมดุล 

ลกัษณะ
งาน 

โดยรวม 

อายุ .725 .206 .363 .433 .335 1.725 .509 .174 .344 
สถานภาพ 3.023* 1.765 1.880 .880 .359 4.162* 1.328 .353 1.724 
การศกึษา .942 3.803* 3.408 1.609 3.482* .963 3.137* 3.023* 2.604* 
ประเภทก าลงัพล .309 1.204 1.378 .120 .959 .059 .049 .598 .100 
เงนิเดอืน 2.207 .487 1.169 .574 1.034 2.168 1.053 .419 1.103 
อายุราชการ .610 .324 .612 .335 .160 .219 .308 .263 .243 
ภมูลิ าเนา 3.248* 2.884* 4.349** 6.241** 3.064* 5.299** 5.412** 2.633 4.778** 

*p < .05, **p < .01 
 

  จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่ภีมูลิ าเนาต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการ
ทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 6.  ปัจจยัด้านองค์การ และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 ดงัตาราง 2 
 
 
 



ตาราง 2 
ปัจจยัดา้นองค์การ และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่ 402 กองพลพฒันาที ่4 
(n=250) 

ปัจจยั 
คุณภาพชวีติในการท างาน 

ค่า 
ตอบแทน 

สภาพ 
การท างาน 

โอกาส ความ 
กา้วหน้า 

บรูณา
การ 

ประชา 
ธปิไตย 

ความ 
สมดุล 

ลกัษณะ
งาน 

โดยรวม 

Constant .628 .062 .291 .200 .280 .204 .165 .465 .126 
ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นงาน (X1) .494** .128 .223** .278** .138* .256** .220* .091 .229** 
ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นบทบาทในการ
ท างาน(X2) 

.068 .002 .094 .018 .052 .027 .052 .026 .022 

ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล (X3) 

.061 .067 .084 .051 .224** .164* .076 .077 .085 

ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ 
(X4)  

.238** .418** .179** .213** .202** .191** .273** .311** .253** 

ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม (X5) .236 .267** .180 .247** .289** .286** .214* .095 .226** 
ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ (X6) .086 .111 .268** .214** .195** .154 .111 .334** .184** 
F Test 43.427 85.983 73.255 72.764   117.972 87.992 72.323 61.571 147.065 
R2 .517   .680   .644   .642   .744   .685   .641   .603   .784   
Adjusted R2 .506   .672   .635   .634   .738   .677   .632   .593   .779   

หมายเหตุ  *p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ปัจจยั
ดา้นองค์การด้านงาน และปัจจยัดา้นสิง่แวดล้อมดา้นจติใจ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้
รอ้ยละ 78.4 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .126+.253X4 +.226X5+.229X1+.184X6 

 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1. ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นงาน และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติ
ในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรมของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กอง
พลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.7 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .628+.494X1 +.238X4 

 2. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติในการท างานด้านสภาพการท างานที่ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพของข้าราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 68.0 ซึง่สามารถ
เขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .062+.418X4 +.267X5 

 3. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นงาน และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้น
กายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของขา้ราชการทหาร 



กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 64.4 ซึง่
สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .291+.268X6 +.223X1+.179X4 

 4. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม
ดา้นจติใจ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานดา้นความก้าวหน้าและมัน่คงในงานของขา้ราชการทหาร 
กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 64.2 ซึง่
สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .200+.494X5 +.238X4+.238X6 

 5. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ปัจจยั
ดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ และปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นงาน ส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติในการท างานดา้นบรูณาการดา้นสงัคมหรอืการท างานร่วมกนัของขา้ราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.7 ซึง่สามารถ
เขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .280+.289X5 +.224X3+.202X4+.195X6+.138X1 

 6. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นงาน ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ 
และปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานดา้นประชาธปิไตย
ในองค์กรของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที่ 402 กองพลพฒันาที่ 4 โดยสามารถอธบิายระดบั 
การมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 68.5 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .204+.286X5 +.256X1+.191X4+.164X3 

 7. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นองคก์าร
ดา้นงาน ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติความเป็นอยู่ของขา้ราชการ
ทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 64.1 
ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 165+.273X4 +.214X5+.220X1 

 8. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติในการท างานด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์และสมัพนัธ์กบัสงัคมของขา้ราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 60.3 ซึง่สามารถ
เขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .465+.334X6 +.311X4 
 

อภิปรายผล 
 

 1.  กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นองคก์รของขา้ราชการทหาร กองพนัทหาร
ช่างที่ 402 กองพลพฒันาที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกญัจนพร ยนืนาน (2557) ศกึษาปัจจยัองคก์รที่



สมัพนัธก์บัความสุขในการท างานของบุคลากร มหาวทิยาลยั นครพนม ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัองคก์ร 
ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในหน่วยงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นงาน และดา้นบทบาทในการ
ท างาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของประทกัษ์ อคัคะสาระกุล (2562) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
องคก์รกบัความสุขในการท างานของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิทั เอส.เอม็.ซ.ี (ประเทศไทย) จ ากดั ผล
การศกึษา พบว่า ปัจจยัองคก์ร ดา้นงาน และดา้นบทบาทในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
 2.  กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมของขา้ราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ ี
ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นจติใจ ทัง้นี้เนื่องจากถา้หากขา้ราชการทหาร มสีภาพแวดลอ้มของสถานทีป่ฏบิตังิาน
ทีม่คีวามพรอ้มในทุกๆ ด้าน เช่น สถานทีป่ฏบิตังิานมแีสงสว่างที่เพยีงพอ การจดัวางวสัดุอุปกรณ์เป็น
ระเบยีบ สถานทีส่ะอาด อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่มเีสยีงดงัรบกวน กจ็ะส่งผลท าใหข้า้ราชการทหารมี
คุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน กจ็ะท าใหข้า้ราชการทหารมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม อยู่ใน
ระดบัที่มาก ด้านกายภาพ และด้านสงัคม สอดคล้องกบัการศึกษาของฉัตรภรณ์ กาทองทุ่ง (2560) 
ศกึษาสภาพแวดลอ้มการท างานและความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างานทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติ
การท างานของพนักงานบรษิทัก่อสรา้ง ผลการศกึษา พบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านกายภาพ 
และดา้นสงัคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 3. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 
กองพลพฒันาที ่4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านลกัษณะงานที่เป็น
ประโยชน์และสมัพนัธก์บัสงัคม ดา้นบรูณาการดา้นสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ดา้นสภาพการท างานที่
ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร และดา้นความก้าวหน้าและมัน่คงในงานสอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของสมคดิ สงักะค า (2563) ศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของนายทหารชัน้ประทวน
กรมทหารมา้ที่ 6 ในสมเด็จพระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ผล
การศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานของนายทหารชัน้ประทวนกรมทหารมา้ที่ 6 ในสมเดจ็พระศรี
พชัรนิทราบรมราชนิีนาถ จงัหวดัขอนแก่น ดา้นความเกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดา้นบูรณาการ
ดา้นสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นประชาธปิไตย
ในองค์กร และด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานกบัชวีติความเป็นอยู่ และดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของอดษิฐา  
ฆารโสภณ (2562) ศกึษาคุณภาพชวีติในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร กรมการทหารช่าง ค่าย
ภาณุรงัษี จงัหวดัราชบุร ีผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชวีติในการปฏบิตัิงานของข้าราชการทหาร 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรงัษ ีจงัหวดัราชบุร ีสมดุลระหว่างงานกบัชวีติความเป็นอยู่ และดา้นโอกาสใน
การพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ
ยตุธิรรม สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวนัวสิาข ์สารทอง (2559) ศกึษาคุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการ
ทหารในกองพนัทหารราบที ่7 ค่ายมหาสุรสงิหนาท จงัหวดัระยอง ผลการศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติการ
ท างานของขา้ราชการทหารในกองพนัทหารราบที ่7 ค่ายมหาสุรสงิหนาท จงัหวดัระยอง พบว่า คุณภาพ
ชวีติการท างานของขา้ราชการทหาร ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 



 4. ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กองพนั
ทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 แตกต่างกนั  
  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษาต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการ
ทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 สอดคล้องกับการศึกษาของเกศณี วงศาโสภา (2563) ศึกษาคุณภาพชีวติในการปฏบิตัิงานของ
ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษา พบว่า 
ขา้ราชการทหารทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั คุณภาพชวีติในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่ภีูมลิ าเนาต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร 
กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างทีม่ภีูมลิ าเนาต่างกนั ย่อมมพีืน้ฐานการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนัไปตาม
สภาพแวดลอ้มทีเ่คยด ารงชวีติอยู ่เมือ่กลุ่มตวัอย่างทีม่ภีูมลิ าเนาทีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ารด าเนินชวีติและ
การปฏบิตังิาน ยอ่มมวีถิทีางทีแ่ตกต่างกนัไป 
 5. ปัจจยัดา้นองคก์าร และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการ
ทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4  
  ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้น
งาน และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการทหาร กอง
พนัทหารช่างที่ 402 กองพลพฒันาที่ 4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีิทธพิล ได้รอ้ยละ 78.4 ซึ่ง
สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  1) ปัจจยัดา้นองค์การดา้นงาน และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มด้านกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรมของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 
กองพลพฒันาที่ 4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้รอ้ยละ 51.7 ทัง้นี้เนื่องจากถ้าหาก
ขา้ราชการทหารมอีสิระในการท างาน มวีสัดุอุปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้มส าหรบัปฏบิตังิาน เขา้ใจรปูแบบและ
แนวทาง โดยได้มกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน จะท าให้ไม่มคีวามกดดนั และมี
สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏบิตังิานที่มคีวามพรอ้มในทุกๆ ดา้น เช่น สถานที่ปฏบิตังิานมแีสงสว่างที่
เพียงพอ การจดัวางวสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ สถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มเีสียงดงั
รบกวน กจ็ะส่งผลท าใหข้า้ราชการทหารมคีุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน 
  2) ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติในการท างานดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่าง
ที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 68.0 สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของฉัตรภรณ์ กาทองทุ่ง (2560) ศกึษาสภาพแวดล้อมการท างานและความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน
ทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานบรษิทัก่อสรา้ง ผลการศกึษา พบว่า สภาพแวดลอ้ม
การท างานทางกายภาพ และทางสงัคม มอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวม 
  3) ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นงาน และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของขา้ราชการ



ทหาร กองพนัทหารช่างที่ 402 กองพลพฒันาที่ 4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 
64.4 ทัง้นี้เนื่องจากเมือ่ขา้ราชการทหารมคีวามภมูใิจและมคีวามชอบและรกัในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ได้
มโีอกาสได้ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการท างานได้ด้วยตนเอง มโีอกาสได้พฒันางานที่ได้ปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 
และมอีิสระในการท างาน มวีสัดุอุปกรณ์ที่มคีวามพร้อมส าหรบัปฏบิตังิาน เข้าใจรูปแบบและแนวทาง 
โดยได้มกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตัิงาน จะท าให้ไม่มีความกดดนั ก็จะส่งผลท าให้
ขา้ราชการทหารมคีุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน 
  4) ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมด้านสงัคม ปัจจยัด้านสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ และปัจจยัด้าน
สิง่แวดล้อมด้านจติใจ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในงานของ
ขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้
รอ้ยละ 64.2 ทัง้นี้เนื่องจากหากเมื่อข้าราชการทหารมมีสีมัพนัธภาพที่ดกีบัเพื่อนร่วมงาน ได้รบัการ
ยอมรบัจากหวัหน้างานและเพื่อนรว่มงาน ไดร้บัสวสัดกิารจากการท างานอย่างเตม็ที ่และสภาพแวดลอ้ม
ของสถานทีป่ฏบิตังิานทีม่คีวามพรอ้มในทุกๆ ดา้น เช่น สถานทีป่ฏบิตังิานมแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ การจดั
วางวสัดุอุปกรณ์เป็นระเบยีบ สถานทีส่ะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มเีสยีงดงัรบกวน ก็จะส่งผลท า
ใหข้า้ราชการทหารมคีุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน 
  5) ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมด้านสงัคม ปัจจยัด้านองค์การด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มด้านจติใจ และปัจจยัดา้นองคก์ารด้านงาน 
ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานดา้นบรูณาการดา้นสงัคมหรอืการท างานร่วมกนัของขา้ราชการทหาร 
กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.7 ทัง้นี้
เนื่องจากถา้หากขา้ราชการทหารไดร้บัการยอมรบัจากหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มกีารแสดงออกที่ดี
ทัง้ทางกาย วาจา และใจต่อกนั หน่วยงานมกีารจดัสวสัดกิารอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั และได้รบั
ความร่วมมอืในการปฏิบตัิงานจากเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา มกีารเอาใจใส่ช่วยเหลือ และมี
สมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างเพื่อนรว่มงาน กจ็ะส่งผลท าใหข้า้ราชการทหารมคีุณภาพชวีติที่ดใีนการท างาน 
  6) ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นงาน ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มดา้น
กายภาพ และปัจจยัดา้นองคก์ารดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างาน
ด้านประชาธปิไตยในองค์กรของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที่ 402 กองพลพฒันาที่ 4 โดย
สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 68.5 ทัง้นี้เนื่องจากถ้าหากขา้ราชการทหารไดร้บัการ
ยอมรบัจากหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มกีารแสดงออกทีด่ที ัง้ทางกาย วาจา และใจต่อกนั หน่วยงาน
มกีารจดัสวสัดกิารอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั และมอีสิระในการท างาน มวีสัดุอุปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้ม
ส าหรบัปฏบิตังิาน เขา้ใจรูปแบบและแนวทาง โดยได้มกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
จะท าใหไ้มม่คีวามกดดนั กจ็ะส่งผลท าใหข้า้ราชการทหารมคีุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน 
  7) ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมด้านกายภาพ ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมด้านสงัคม และปัจจยัด้าน
องคก์ารดา้นงาน ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติความเป็นอยู่
ของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล 
ไดร้อ้ยละ 64.1 ทัง้นี้เนื่องจาก ถ้าหากขา้ราชการทหารมีสภาพแวดลอ้มของสถานทีป่ฏบิตังิานทีม่คีวาม



พรอ้มในทุกๆ ด้าน เช่น สถานที่ปฏบิตังิานมแีสงสว่างที่เพยีงพอ การจดัวางวสัดุอุปกรณ์เป็นระเบยีบ 
สถานทีส่ะอาด อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่มเีสยีงดงัรบกวน ตลอดจนการได้รบัการยอมรบัจากหวัหน้า
งานและเพื่อนร่วมงาน มกีารแสดงออกทีด่ที ัง้ทางกาย วาจา และใจต่อกนั หน่วยงานมกีารจดัสวสัดกิาร
อยา่งเสมอภาคเท่าเทยีมกนั กจ็ะส่งผลท าใหข้า้ราชการทหารมคีุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน 
  8)  ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมด้านจติใจ และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมด้านกายภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติในการท างานด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์และสมัพนัธ์กบัสงัคมของขา้ราชการทหาร 
กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 60.3 ทัง้นี้
เนื่องจาก ถา้หากขา้ราชการทหารมคีวามภาคภูมใิจและรกัในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มโีอกาสไดต้ดัสนิใจ
เกีย่วกบังานไดด้ว้ยตวัเอง มโีอกาสไดพ้ฒันาตนเองและไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้รู้สกึภูมใิจที่ได้ปฏิบตัิงานแล้วได้รบัค าชมเชยจากผู้บงัคบับญัชา และการมีสภาพแวดล้อมของ
สถานทีป่ฏบิตังิานทีม่คีวามพรอ้มในทุกๆ ดา้น เช่น สถานทีป่ฏบิตังิานมแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ การจดัวาง
วสัดุอุปกรณ์เป็นระเบยีบ สถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มเีสยีงดงัรบกวน ก็จะส่งผลท าให้
ขา้ราชการทหารมคีุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านองค์กรของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที่ 402 กองพล
พฒันาที ่4 หน่วยงานควรจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ใหม้คีวามพรอ้มและเพยีงพอส าหรบัการปฏบิตังิาน มอบหมาย
ภาระงานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของแต่ละคน ผูบ้งัคบับญัชาควร
เอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ และเสมอภาคกนัทุกคน 
 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมของขา้ราชการทหาร กองพนัทหารช่างที ่402 กอง
พลพฒันาที ่4 ควรมกีารก าหนดจดุวางวสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย หน่วยงาน
ควรพจิารณาใหก้ารสนบัสนุนและการปรบัสวสัดกิารค่าตอบแทน เปิดโอกาสใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาไดม้โีอกาส
แสดงความคดิเหน็และรว่มตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน 
 คุณภาพชีวติในการท างานของข้าราชการทหาร กองพนัทหารช่างที่ 402 กองพลพฒันาที่ 4
หน่วยงานควรจดัใหก้ าลงัพลไดม้โีอกาสรว่มกจิกรรมรว่มกบัชุมชนบา้งเป็นครัง้คราว เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์
ทีด่ใีหก้บัองคก์ร การปรบัลดภาระงานใหข้องก าลงัพลใหม้คีวามเหมาะสมกบัเวลาในการปฏบิตังิานในแต่
ละวนั ผูบ้งัคบับญัชาต้องใหค้วามส าคญั ใหค้วามสนใจและปฏบิตัต่ิอผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างเสมอภาค และ
เท่าเทยีมกนั จดัสรรงบประมาณส าหรบัจดัซือ้ หรอืบ ารุงรกัษาเครื่องมอื พจิารณาความดคีวามชอบหรอื
ใหร้างวลักบัก าลงัพลดว้ยความยตุธิรรม และมคีวามเท่าเทยีมกนั  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 



 2. ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการท างานของของขา้ราชการทหาร: กรณีศกึษา 
กองพนัทหารช่างที ่402 กองพลพฒันาที ่4 กบักองพนัทหารช่างอื่นๆ  
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