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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์กร และปั จจัยด้าน
สิง่ แวดล้อมของข้าราชการทหาร 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร และ
3) ศึกษาปั จจัยด้านองค์การและสิง่ แวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร
ซึง่ มีสมมติฐาน คือ ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหารที่
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสังกัดกองพันทหารช่างที่ 402 กองพล
พัฒนาที่ 4 จานวน 250 คน สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าที ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รองลงมาคือ ด้านงาน และด้านบทบาทในการทางาน และมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านจิตใจ
รองลงมา คือ ด้านสังคม และด้านกายภาพ ซึง่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ น
ประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคม รองลงมา คือ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ความเป็ นอยู่ ด้านบูรณาการ
ด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านประชาธิปไตย
ในองค์กร ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และด้านค่าตอบแทน
ทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษา ภูมลิ าเนา ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ของข้าราชการทหาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 นอกจากนี้ยงั พบว่า
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ
78.4
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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 worklife 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
Key Words : Organizational factors, Environment factor, Quality of work life, Military officer
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องกาลังพลจะส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทุกคนมีความต้องการ
พืน้ ฐาน และความมันคงในชี
่
วติ ความต้องการทางสังคม ความต้องการการยอมรับ และความต้องการ
สูงสุดในปั จจัยพืน้ ฐานในการพัฒนาคนขึน้ อยู่กบั ปั จจัยสาคัญ 2 ประการ คือ ปั จจัยทางด้านร่างกาย และ
ปั จจัยทางด้านจิตใจ กองทัพบกมีหน้าทีเ่ ตรียมกาลังทางบก และป้ องกันราชอาณาจักร มีผบู้ ญ
ั ชาการทหารบก
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ ซึง่ การปฏิบตั ภิ ารกิจของกองทัพบกจะสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีนนั ้ กาลังพล
หรือคนเป็ นปั จจัยสาคัญ กองทัพบกจึงต้องการกาลังพลที่มคี วามรู้ มีทกั ษะ และมีขดี ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน กล้าหาญ เสียสละและมีคุณธรรม พร้อมที่จะอุทศิ ตนเองเพื่อผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชน และถ้ากาลังพลมีคุณภาพชีวติ การ ทางานที่ดจี ะดาเนินชีวติ ของตนเองได้อย่างมีความสุข มี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายอย่างมประสิทธิภาพ (ชยาทิตย์ โสภาภาร, 2559)
การนาเอาแนวคิดองค์กรมาใช้เป็ นทางเลือกที่มคี วามสาคัญและหลายองค์กรได้นามาใช้อย่าง
แพร่หลายในปั จจุบนั ซึง่ สามารถใช้พฒ
ั นาและเพิม่ ศักยภาพการบริหารบุคลากรขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่ในองค์กรขึน้ มาด้วย ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานและทา
ให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลีย่ นแปลงของโลก ทัง้ นี้ องค์กรทีเ่ รียนรูไ้ ด้เร็วกว่า
องค์กรอื่นจะสามารถปรับตัวได้รวดเร็วกว่า ส่งผลให้มขี อ้ ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญในการดาเนินธุรกิจ
ซึ่งปั จจัยขององค์กรจะสามารถนาเอาความชาญฉลาดที่สะสมไว้มาใช้อย่างได้ผล ความสามารถนี้ เมื่อ
รวมกับการบริหารความรู้ เทคโนโลยี จะทาให้องค์กรพัฒนาและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒ,ิ 2558)
สิง่ แวดล้อมในการทางานเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถในการทางาน ซึ่ง
จะต้ อ งมีค วามเหมาะสม รวมไปถึง สิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ซึ่ง ถือ เป็ นสิ่ง แวดล้ อ มที่ท าให้เ กิด
ความเครียดจากการทางานเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสรีระ สิง่ แวดล้อมจะเป็ นอะไรก็ได้ทงั ้ ที่มชี วี ติ ไม่ม ี
ชีวติ มองเห็นได้หรือไม่สามารถมองเห็นได้ท่อี ยู่รอบตัวคนปฏิบตั งิ าน และมีผลต่อการทางาน รวมทัง้ มี
ผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนงานด้วย (วรันธร ทรงเกียรติศกั ดิ ์, 2558)
ปั จจัยด้านองค์การและปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม มีความสาคัญและส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน
ของพนัก งานเป็ น อย่ า งยิ่ง ถ้ า หากหน่ ว ยงานปราศจากองค์ก รและสิ่ง แวดล้อ มที่เ หมาะสมกับ การ
ปฏิบตั งิ าน ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานบุคลากรเป็ นอย่างสูง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์กร และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมของข้าราชการ
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4
2. เพื่อศึกษาระดับ คุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402
กองพลพัฒนาที่ 4
3. เพื่อ ศึก ษาปั จจัยด้า นองค์ก ารและสิ่ง แวดล้อ มที่ส่ ง ผลต่ อ คุ ณภาพชีว ิต ในการทางานของ
ข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 ทีแ่ ตกต่าง
กัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประเภทกาลังพล เงินเดือน อายุราชการ และภูมลิ าเนา มี
คุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้า นองค์ก าร และปั จจัย ด้านสิ่งแวดล้อ ม ส่ งผลต่ อ คุ ณภาพชีว ิต ในการทางานของ
ข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษา เรือ่ ง ปั จจัยด้านองค์การและสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
ข้าราชการทหาร : กรณีศกึ ษา กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยศึกษาด้านตัวแปรอิสระในประเด็น
ปั จจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประเภทกาลังพล เงินเดือน อายุราชการ และภูมลิ าเนา
ส่วนประเด็นปั จจัยด้านองค์การ มีจานวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านงาน 2) ด้านบทบาทในการทางาน
และ 3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
ประเด็นปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม มีจานวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านสังคม และ
3) ด้านจิตใจ
ส่วนศึกษาด้านตัวแปรตามในประเด็นคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการทหารกองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 มีจานวน 8 ด้าน คือ 1) ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม 2)
ด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านโอกาสในการพัฒนา ความสามารถ 4) ด้าน
ความก้าวหน้ า และมังคงในงาน
่
5) ด้า นบูร ณาการด้า นสัง คมหรือ การทางานร่ว มกัน 6) ด้า น
ประชาธิปไตยในองค์กร 7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ความเป็ นอยู่ และ8) ด้านลักษณะงานที่
เป็ นประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคม
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสังกัดกองพัน ทหาร
ช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยแบ่งประเภทกาลังพลเป็ น นายทหาร 61 นาย นายสิบ 385 นาย และ
พลทหาร 264 นาย ซึง่ มีจานวนทัง้ สิน้ 710 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 6 เดือน
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร
ปั จจัยด้านองค์การตามแนวคิดของ Robbins and Judge (2013 อ้างถึงในอมรรัตน์, 2559) แบ่ง
องค์ประกอบของปั จจัยด้านองค์การออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความต้องการด้านงาน 2) ความต้องการ
ด้านบทบาท) รวมถึงความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ (ความไม่ชดั เจนระหว่างหน้าทีก่ บั งานทีต่ ้องทา
และ 3) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
McKim (2003) กล่าวถึง องค์ประกอบของปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมไว้ว่า ประกอบด้วย 1) สภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม และ 3) สภาพแวดล้อมทางจิตใจ

แนวคิ ดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน
Walton (1973) กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ การทางาน ว่าประกอบด้วยคุณสมบัติ
8 ประการ ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม 2) ด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 3) ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถ 4) ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
5) ด้านบูรณาการด้านสังคมหรือการทางานรวมกัน 6) ประชาธิปไตยในองค์กร 7) ความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวติ และ 8) ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคม
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาข์ สารทอง (2559) ศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการทหารในกองพันทหาร
ราบที่ 7 ค่ ายมหาสุ รสิง หนาท จังหวัด ระยอง ผลการศึกษา พบว่า คุ ณภาพชีว ิต การทางานของ
ข้าราชการทหารในกองพันทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง พบว่า คุณภาพชีวติ
การทางานของข้าราชการทหาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
อดิษฐา ฆารโสภณ (2562) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร กรมการ
ทหารช่าง ค่ายภาณุ รงั ษี จังหวัดราชบุร ี ผลการศึกษา พบว่า 1) คุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการทหาร กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรงั ษี จังหวัดราชบุร ี โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
สมคิด สังกะคา (2563) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของนายทหารชัน้ ประทวนกรมทหารม้า
ที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานของนายทหารชัน้ ประทวนกรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพชั ริน
ทราบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสังกัดกองพันทหารช่าง
ที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยแบ่งประเภทกาลังพลเป็ นนายทหาร 61 นาย นายสิบ 385 นาย และพล
ทหาร 264 นาย ซึง่ มีจานวนทัง้ สิน้ 710 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้มาจากการคานวณหาขนาดตัวอย่างของข้าราชการทหารที่
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสังกัดกองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยการเทียบจากตารางสัดส่วนของ
Krejcie Morgan (1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 250 ตัวอย่าง ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเทียบสัดส่วน (Proportionate Stratified
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) จานวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านองค์การ เป็ นคาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม เป็ นคาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5
ระดับ (Rating Scale) จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการทหารกองพันทหารช่างที่ 402
กองพลพัฒนาที่ 4 เป็ นคาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 40 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้วจิ ยั ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม
คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการทหาร และข้าราชการหน่ วยงานภาครัฐ จากเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั
2. ผู้ว ิจ ัย จัด ท าแบบสอบถามและน าเสนอให้ กับ อาจารย์ท่ีป รึก ษางานวิจ ัย เพื่ อพิจ ารณา
ตรวจสอบเนื้อหาโครงสร้างของแบบสอบถามและให้คาแนะนา พร้อมปรับปรุงแก้ไขจนแบบสอบถามให้ม ี
ความชัดเจน เหมาะสม ตรงตามเนื้อหา แล้วจึงเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการทหาร 3
ท่าน ประกอบด้วย
2.1 อาจารย์ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร ตาแหน่ งงาน ประธานหลักสูตรบริหารทรัพยากร
มนุษย์ สาขาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ ์ รุ่งเรือง ตาแหน่ งงาน ประธานหลักสูตรบัญชี สาขา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.3 อาจารย์ ดร.รรินา มุกดา ตาแหน่ งงาน ประธานหลักสูตรการตลาด สาขาทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. ผูว้ จิ ยั คานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item–Objective Congruence Index: IOC) จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ 3 ท่าน ซึง่ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ในแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.974 และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจยั อีกครัง้ เพื่อ
พิจารณาความถูกต้อง (Validity) และให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
4. หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้ (Try Out)
กับข้าราชการทหารทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะทาการวิจยั จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์ อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึง่ จาก
การทดสอบแบบสอบถามเกี่ย วกับปั จ จัย ด้า นองค์ก าร ได้ค่ า -Coefficient เท่า กับ 0.776 ส่ ว น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.849 และแบบสอบถาม
เกี่ย วกับ คุ ณ ภาพชีว ิต การท างาน ได้ ค่ า -Coefficient เท่ า กับ 0.913 โดยแบบสอบถามมีค วาม
น่าเชื่อถือตามหลักสถิติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอจดหมายรับรองจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ถึงผูบ้ งั คับกองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล กับ ข้าราชการทหาร
จานวน 250 ตัวอย่าง ซึง่ จะใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 10 วัน โดยจะทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. และรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของของข้าราชการทหาร วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ
2. ประเมินระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมของข้าราชการทหาร
กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 วิเคราะห์โดยคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 แตกต่างกัน โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความ
แตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธ ี Least Significant Difference (LSD)
4. ปั จจัยด้านองค์การและสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร
กองพัน ทหารช่ า งที่ 402 กองพลพัฒ นาที่ 4 โดยหาค่ า การวิเ คราะห์ถ ดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มอี ายุน้อยกว่า 31 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 63.20 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 56.80 ซึง่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ น
ร้อยละ 56.40 โดยส่วนใหญ่เป็ นประเภทกาลังพลนายสิบ คิดเป็ นร้อยละ 54.40 ซึง่ มีเงินเดือน 10,00020,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.00 โดยมีอายุราชการ 1-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 67.60 และส่วนใหญ่ม ี
ภูมลิ าเนาจากภาคใต้ คิดเป็ นร้อยละ 82.80
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์กรของข้าราชการทหาร กองพันทหาร
ช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( X = 3.96) รองลงมาคือ ด้านงาน
( X = 3.76) และด้านบทบาทในการทางาน ( X = 3.60)

3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านจิตใจ ( X = 3.88) รองลงมาคือ ด้านสังคม ( X = 3.87) และ
ด้านกายภาพ ( X = 3.86)
4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402
กองพลพัฒนาที่ 4 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคม ( X = 3.87) รองลงมา คือ
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ความเป็ นอยู่ ( X = 3.79) ด้านบูรณาการด้านสังคมหรือการทางาน
ร่วมกัน ( X = 3.77) ด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ( X = 3.76) ด้านประชาธิปไตย
ในองค์กร ( X = 3.75)ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
( X = 3.72) และด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ ( X = 3.65) และด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม ( X = 3.39)
5. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 แตกต่างกัน ดังตาราง 1
ตาราง 1
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที ่ 402 กองพลพัฒนาที ่ 4 จาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล(n=250)
คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ปั จจัยส่วนบุคคล
ค่า
สภาพ
โอกาสใน
ความ
บูรณาการ ประชาธิปไตย ความ ลักษณะ โดยรวม
ตอบแทน การทางาน การพัฒนา ก้าวหน้า
สมดุล
งาน
อายุ
.725
.206
.363
.433
.335
1.725
.509
.174
.344
สถานภาพ
1.765
1.880
.880
.359
1.328
.353
1.724
3.023*
4.162*
การศึกษา
.942
3.408
1.609
.963
3.803*
3.482*
3.137* 3.023* 2.604*
ประเภทกาลังพล
.309
1.204
1.378
.120
.959
.059
.049
.598
.100
เงินเดือน
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
ภูมลิ 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 กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
ข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ภี มู ลิ าเนาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการ
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
6. ปั จจัยด้า นองค์ก าร และปั จจัย ด้านสิ่งแวดล้อ ม ส่ งผลต่ อ คุ ณภาพชีว ิต ในการทางานของ
ข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 ดังตาราง 2

ตาราง 2
ปั จจัยด้านองค์การ และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที ่ 402 กองพลพัฒนาที ่ 4
(n=250)
คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ปั จจัย
ค่า
สภาพ
โอกาส
ความ
บูรณา
ประชา
ความ ลักษณะ โดยรวม
ตอบแทน การทางาน
ก้าวหน้า
การ
ธิปไตย สมดุล
งาน
Constant
.628
.062
.291
.200
.280
.204
.165
.465
.126
ปั จจัยด้านองค์การด้านงาน (X1)
.128
.091
.494**
.223**
.278**
.138*
.256**
.220*
.229**
ปั จจัยด้านองค์การด้านบทบาทในการ
.068
.002
.094
.018
.052
.027
.052
.026
.022
ทางาน(X2)
ปั จจัยด้านองค์การด้านความสัมพันธ์
.061
.067
.084
.076
.077
.085
.051
.224**
.164*
ระหว่างบุคคล (X3)
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ
.238**
.418**
.179**
.213** .202**
.191** .273** .311**
.253**
(X4)
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม (X5)
.236
.180
.095
.267**
.247** .289**
.286**
.214*
.226**
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ (X6)
.086
.111
.154
.111
.268**
.214** .195**
.334**
.184**
43.427
85.983
73.255 72.764 117.972 87.992 72.323 61.571 147.065
F Test
2
.517
.680
.644
.642
.744
.685
.641
.603
.784
R
2
.506
.672
.635
.634
.738
.677
.632
.593
.779
Adjusted R

หมายเหตุ *p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 2 พบว่า ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัย
ด้านองค์การด้านงาน และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
ข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้
ร้อยละ 78.4 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .126+.253X4 +.226X5+.229X1+.184X6
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ปั จจัยด้านองค์การด้านงาน และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
ในการทางานด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรมของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กอง
พลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.7 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .628+.494X1 +.238X4
2. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 68.0 ซึง่ สามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .062+.418X4 +.267X5
3. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ ปั จจัยด้านองค์การด้านงาน และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้าน
กายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของข้าราชการทหาร

กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 64.4 ซึง่
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .291+.268X6 +.223X1+.179X4
4. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านความก้าวหน้าและมันคงในงานของข้
่
าราชการทหาร
กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 64.2 ซึง่
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .200+.494X5 +.238X4+.238X6
5. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัยด้านองค์การด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปั จจัย
ด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ และปั จจัยด้านองค์การด้านงาน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านบูรณาการด้านสังคมหรือการทางานร่วมกันของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.7 ซึง่ สามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .280+.289X5 +.224X3+.202X4+.195X6+.138X1
6. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัยด้านองค์การด้านงาน ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ
และปั จจัยด้านองค์การด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านประชาธิปไตย
ในองค์กรของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับ
การมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 68.5 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .204+.286X5 +.256X1+.191X4+.164X3
7. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม และปั จจัยด้านองค์การ
ด้านงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ความเป็ นอยู่ของข้าราชการ
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 64.1
ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 165+.273X4 +.214X5+.220X1
8. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ และสัมพันธ์กบั สังคมของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 60.3 ซึง่ สามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .465+.334X6 +.311X4
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์กรของข้าราชการทหาร กองพันทหาร
ช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของกัญจนพร ยืนนาน (2557) ศึกษาปั จจัยองค์กรที่

สัมพันธ์กบั ความสุขในการทางานของบุคลากร มหาวิทยาลัย นครพนม ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยองค์กร
ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่ วยงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านงาน และด้านบทบาทในการ
ทางาน สอดคล้องกับการศึกษาของประทักษ์ อัคคะสาระกุล (2562) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
องค์กรกับความสุขในการทางานของพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษทั เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จากัด ผล
การศึกษา พบว่า ปั จจัยองค์กร ด้านงาน และด้านบทบาทในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านจิตใจ ทัง้ นี้เนื่องจากถ้าหากข้าราชการทหาร มีสภาพแวดล้อมของสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ทีม่ คี วามพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น สถานทีป่ ฏิบตั งิ านมีแสงสว่างที่เพียงพอ การจัดวางวัสดุอุปกรณ์เป็ น
ระเบียบ สถานทีส่ ะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มเี สียงดังรบกวน ก็จะส่งผลทาให้ขา้ ราชการทหารมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน ก็จะทาให้ขา้ ราชการทหารมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม อยู่ใน
ระดับที่มาก ด้านกายภาพ และด้านสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของฉัตรภรณ์ กาทองทุ่ง (2560)
ศึกษาสภาพแวดล้อมการทางานและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ
การทางานของพนักงานบริษทั ก่อสร้าง ผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมการทางาน ด้านกายภาพ
และด้านสังคม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402
กองพลพัฒนาที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงานที่เป็ น
ประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคม ด้านบูรณาการด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านสภาพการทางานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านความก้าวหน้าและมันคงในงานสอดคล้
่
อง
กับการศึกษาของสมคิด สังกะคา (2563) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของนายทหารชัน้ ประทวน
กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานของนายทหารชัน้ ประทวนกรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ด้านความเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านบูรณาการ
ด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านประชาธิปไตย
ในองค์กร และด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวติ ความเป็ นอยู่ และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สอดคล้องกับการศึกษาของอดิษฐา
ฆารโสภณ (2562) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร กรมการทหารช่าง ค่าย
ภาณุ รงั ษี จังหวัดราชบุร ี ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรงั ษี จังหวัดราชบุร ี สมดุลระหว่างงานกับชีวติ ความเป็ นอยู่ และด้านโอกาสใน
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและ
ยุตธิ รรม สอดคล้องกับการศึกษาของวันวิสาข์ สารทอง (2559) ศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการ
ทหารในกองพันทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ การ
ทางานของข้าราชการทหารในกองพันทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง พบว่า คุณภาพ
ชีวติ การทางานของข้าราชการทหาร ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

4. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 แตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการ
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 สอดคล้องกับการศึก ษาของเกศณี วงศาโสภา (2563) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิงานของ
ข้า ราชการทหาร หน่ ว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นา กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย ผลการศึก ษา พบว่ า
ข้าราชการทหารทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน คุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ภี ูมลิ าเนาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร
กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างทีม่ ภี ูมลิ าเนาต่างกัน ย่อมมีพน้ื ฐานการดาเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมทีเ่ คยดารงชีวติ อยู่ เมือ่ กลุ่มตัวอย่างทีม่ ภี ูมลิ าเนาทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้การดาเนินชีวติ และ
การปฏิบตั งิ าน ย่อมมีวถิ ที างทีแ่ ตกต่างกันไป
5. ปั จจัยด้านองค์การ และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการ
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัยด้านองค์การด้าน
งาน และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กอง
พันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพล ได้รอ้ ยละ 78.4 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
1) ปั จจัยด้านองค์การด้านงาน และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรมของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402
กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.7 ทัง้ นี้เนื่องจากถ้าหาก
ข้าราชการทหารมีอสิ ระในการทางาน มีวสั ดุอุปกรณ์ทม่ี คี วามพร้อมสาหรับปฏิบตั งิ าน เข้าใจรูปแบบและ
แนวทาง โดยได้มกี ารน าเทคโนโลยีใ หม่ๆ มาใช้ใ นการปฏิบ ัติงาน จะทาให้ไม่มคี วามกดดัน และมี
สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบตั งิ านที่มคี วามพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น สถานที่ปฏิบตั งิ านมีแสงสว่างที่
เพียงพอ การจัดวางวัส ดุอุ ปกรณ์ เ ป็ นระเบียบ สถานที่ส ะอาด อากาศถ่ ายเทได้สะดวก ไม่มเี สียงดัง
รบกวน ก็จะส่งผลทาให้ขา้ ราชการทหารมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน
2) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่าง
ที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 68.0 สอดคล้องกับการศึกษา
ของฉัตรภรณ์ กาทองทุ่ง (2560) ศึกษาสภาพแวดล้อมการทางานและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริษทั ก่อสร้าง ผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อม
การทางานทางกายภาพ และทางสังคม มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
3) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ ปั จจัยด้านองค์การด้านงาน และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของข้าราชการ

ทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ
64.4 ทัง้ นี้เนื่องจากเมือ่ ข้าราชการทหารมีความภูมใิ จและมีความชอบและรักในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ได้
มีโอกาสได้ตดั สินใจเกี่ยวกับการทางานได้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้พฒ
ั นางานที่ได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
และมีอิสระในการทางาน มีวสั ดุอุปกรณ์ท่มี คี วามพร้อมสาหรับปฏิบตั งิ าน เข้าใจรู ปแบบและแนวทาง
โดยได้มกี ารน าเทคโนโลยีใ หม่ๆ มาใช้ใ นการปฏิบตั ิงาน จะทาให้ไม่ม ีความกดดัน ก็จะส่ งผลทาให้
ข้าราชการทหารมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน
4) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ และปั จจัยด้าน
สิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านความก้าวหน้ าและมันคงในงานของ
่
ข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้
ร้อยละ 64.2 ทัง้ นี้เนื่องจากหากเมื่อข้าราชการทหารมีมสี มั พันธภาพที่ดกี บั เพื่อนร่วมงาน ได้รบั การ
ยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ได้รบั สวัสดิการจากการทางานอย่างเต็มที่ และสภาพแวดล้อม
ของสถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น สถานทีป่ ฏิบตั งิ านมีแสงสว่างทีเ่ พียงพอ การจัด
วางวัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ สถานทีส่ ะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ มเี สียงดังรบกวน ก็จะส่งผลทา
ให้ขา้ ราชการทหารมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน
5) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัยด้านองค์การด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ และปั จจัยด้านองค์การด้านงาน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านบูรณาการด้านสังคมหรือการทางานร่วมกันของข้าราชการทหาร
กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.7 ทัง้ นี้
เนื่องจากถ้าหากข้าราชการทหารได้รบั การยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มีการแสดงออกที่ด ี
ทัง้ ทางกาย วาจา และใจต่อกัน หน่ วยงานมีการจัดสวัสดิการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และได้รบั
ความร่ว มมือ ในการปฏิบตั ิงานจากเพื่อ นร่ว มงานและผู้บงั คับบัญชา มีการเอาใจใส่ ช่ว ยเหลือ และมี
สัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ก็จะส่งผลทาให้ขา้ ราชการทหารมีคุณภาพชีวติ ที่ดใี นการทางาน
6) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม ปั จจัยด้านองค์การด้านงาน ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้าน
กายภาพ และปั จจัยด้านองค์การด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ด้านประชาธิปไตยในองค์กรของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 68.5 ทัง้ นี้เนื่องจากถ้าหากข้าราชการทหารได้รบั การ
ยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มีการแสดงออกทีด่ ที งั ้ ทางกาย วาจา และใจต่อกัน หน่ วยงาน
มีการจัดสวัสดิการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีอสิ ระในการทางาน มีวสั ดุอุปกรณ์ทม่ี คี วามพร้อม
สาหรับปฏิบตั งิ าน เข้าใจรูปแบบและแนวทาง โดยได้มกี ารนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
จะทาให้ไม่มคี วามกดดัน ก็จะส่งผลทาให้ขา้ ราชการทหารมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน
7) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านสังคม และปั จจัยด้าน
องค์การด้านงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ความเป็ นอยู่
ของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล
ได้รอ้ ยละ 64.1 ทัง้ นี้เนื่องจาก ถ้าหากข้าราชการทหารมีสภาพแวดล้อมของสถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม

พร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น สถานที่ปฏิบตั งิ านมีแสงสว่างที่เพียงพอ การจัดวางวัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ
สถานทีส่ ะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มเี สียงดังรบกวน ตลอดจนการได้รบั การยอมรับจากหัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงาน มีการแสดงออกทีด่ ที งั ้ ทางกาย วาจา และใจต่อกัน หน่ วยงานมีการจัดสวัสดิการ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ก็จะส่งผลทาให้ขา้ ราชการทหารมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน
8) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านจิตใจ และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคมของข้าราชการทหาร
กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 60.3 ทัง้ นี้
เนื่องจาก ถ้าหากข้าราชการทหารมีความภาคภูมใิ จและรักในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีโอกาสได้ตดั สินใจ
เกีย่ วกับงานได้ดว้ ยตัวเอง มีโอกาสได้พฒ
ั นาตนเองและได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
ทาให้รู้สกึ ภูมใิ จที่ไ ด้ปฏิบตั ิงานแล้ว ได้รบั ค าชมเชยจากผู้บงั คับบัญ ชา และการมี สภาพแวดล้อมของ
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น สถานทีป่ ฏิบตั งิ านมีแสงสว่างทีเ่ พียงพอ การจัดวาง
วัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ สถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มเี สียงดังรบกวน ก็จะส่งผลทาให้
ข้าราชการทหารมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์กรของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพล
พัฒนาที่ 4 หน่วยงานควรจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ให้มคี วามพร้อมและเพียงพอสาหรับการปฏิบตั งิ าน มอบหมาย
ภาระงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มคี วามเหมาะสมกับความรับผิดชอบของแต่ละคน ผูบ้ งั คับบัญชาควร
เอาใจใส่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอ และเสมอภาคกันทุกคน
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กอง
พลพัฒนาที่ 4 ควรมีการกาหนดจุดวางวัสดุอุปกรณ์สาหรับการปฏิบตั งิ านให้เป็ นระเบียบ เรียบร้อย หน่วยงาน
ควรพิจารณาให้การสนับสนุ นและการปรับสวัสดิการค่าตอบแทน เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้มโี อกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการทหาร กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4
หน่วยงานควรจัดให้กาลังพลได้มโี อกาสร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้างเป็ นครัง้ คราว เป็ นการสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ใี ห้กบั องค์กร การปรับลดภาระงานให้ของกาลังพลให้มคี วามเหมาะสมกับเวลาในการปฏิบตั งิ านในแต่
ละวัน ผูบ้ งั คับบัญชาต้องให้ความสาคัญ ให้ความสนใจและปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซือ้ หรือบารุงรักษาเครื่องมือ พิจารณาความดีความชอบหรือ
ให้รางวัลกับกาลังพลด้วยความยุตธิ รรม และมีความเท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีก ารศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ ว ิ ธ ีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในรู ป แบบอื่ น ๆ
นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิง่ ขึน้

2. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การทางานของของข้าราชการทหาร: กรณีศกึ ษา
กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 กับกองพันทหารช่างอื่นๆ
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