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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชี วิต และปั จจัยที่มี
ผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตของกาลังพลสั งกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่ าบุ ญมี อาเภอ
เกาะจัน ทร์ จัง หวัดชลบุ รี กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ก าลัง พลในกองพัน ทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่ าบุ ญ มี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุ รี จานวน 217 นาย ใช้ก ารเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยการสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือแบบสอบถาม ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (.974) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ปทางสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
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ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติ ฐานใช้ก ารทดสอบค่ าที (t-test) และใช้
ค่าสถิ ติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) กาหนดนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
ผลการวิจยั พบว่า 1) ก าลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 มี คุณภาพชี วิต
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.53, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอุดมการณ์ คุณธรรม
และด้านจริ ย ธรรม อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคื อ ด้า นสวัส ดิ ก าร ด้า นสุ ข ภาพร่ างกาย ด้านที่ พ กั อาศัย
ด้านเครื่ องแต่งกาย เครื่ องนอนของใช้ป ระจาตัว และด้านอาหารและโภชนาการ อยู่ในระดับมาก และมี
รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านผลตอบแทนที่
ยุติ ธ รรมและเพี ย งพอ 2) การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ก าลัง พลที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ างกัน
มี คุณภาพชี วิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 3) การทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยด้านงาน ในภาพรวม ด้านการสนับสนุ นทางสังคมจากหัวหน้า ด้านการสนับสนุ นจากองค์กร
และด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชี วติ ของกาลังพล (r= .530, r= .780.,
r= .698 p< .0.01 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) แนวทางพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
กาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นั้น
ควรมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ เป็ นสาคัญโดยเน้นหลักการการลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ เพื่อให้กาลังพลลดค่าใช้จ่ายในการดารงชี วติ ในการเพิ่มรายได้หน่วยงานควรมีการฝึ กอบรม
ส่ งเสริ มให้กาลังพลสามารถสร้ างอาชี พเสริ มได้ และด้านสังคมสัมพันธ์ ควรมุ่งเน้นการสานสัมพันธ์ ที่ดี
ภายในหน่ วยงานโดยการสร้ างกิ จกรรมนันทนาการ นอกจากนั้นผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละหน่ วยงานควรให้
ความเป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการรับฟั งความคิดเห็น การให้คาปรึ กษาปั ญหาต่างๆ ในชีวติ ให้เป็ น
ความสัมพันธ์แบบพี่นอ้ ง

คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ ในการทางาน, ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ , กาลังพล, กองพันทหารราบที่ 2
Abstract
This research work aimed 1) To study quality of life of military officials in the 2nd battalion of
infantry regiment 111 in Taboonmee sub-district, Khochan District, Chon Buri Province and 2) To explore
Factor affecting to quality of life of military officials in the 2nd battalion of infantry regiment 111 in
Taboonmee sub-district, Khochan District, Chon Buri Province. The samples of this research were 217
military officials in the 2nd battalion of infantry regiment 111 in Taboonmee sub-district, Khochan
District, Chon Buri Province. The instrument used in this study was a questionnaire. The statistics used in
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data analysis composed of frequency, percentage, mean and standard deviation. T-test, One-way ANOVA,
and Pearson Correlation at statistical significance of .05 were used for hypothesis test.
The result showed that : 1. For the exploration of the quality of life of military officials in the
2nd battalion of infantry regiment 111 in Taboonmee sub-district, Khochan District, Chon Buri Province
was at a high level in overall. When each aspect was examined, it was found that, in every aspect, the
level of quality of life was high. When considering each side It was found that the mean was at a high
level of 6 aspects, ordered in descending order as follows. Ideological Morality and ethics Followed by
welfare Physical health Residential side The costumes, bedding, personal belongings And food and
nutrition And there were 3 aspects of the average level, which were in descending order as follows. Social
relations And fair and sufficient returns. 2. The hypothesis testing found that personnel with different
mean monthly income. There is a different quality of life in the workplace. With statistical significance at
the .05 level. 3. The hypothesis testing found that the overall job factor in social support from the chief
Corporate support And the relationship in the agency There was a positive relationship with the quality of
life of the personnel. With statistical significance at the .05 level.

Keywords: Quality of life, Factor affecting to quality of life, Military officials, 2nd battalion of infantry
regiment 111

บทนา
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงสานต่อ
การพัฒนาคนโดยให้ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” เช่นเดิม เพื่อสร้างความมัน่ คงของชาติ พัฒนาคนทุกวัย
ให้เป็ นคนดีและคนเก่ง รวมถึงประเทศไทยได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
คือ “ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง” นาไปสู่ การพัฒ นาให้คนไทยมี ความสุ ข และตอบสนองต่ อการบรรลุ ซ่ ึ งผลประโยชน์แห่ งชาติ
ในการที่ จ ะพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยมุ่ ง เน้ น การให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั่ น คื อ
การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ได้แก่ การสร้างสุ ขภาวะที่ดี การพัฒนาการเรี ยนรู ้ การมีรายได้พอเพียง
ในการดารงชี พ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของคุณภาพชี วิตที่ดี ปั จจุบนั ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากร เพราะจากงานวิจยั ต่างๆ พบว่า หากบุคลากรได้รับการส่ งเสริ มด้าน
ต่างๆ ทั้งจากหัวหน้างานและองค์กร จะส่ งผลให้คุณภาพชี วิตในการทางานดี ยิ่งขึ้น ดังนั้นหากบุ คลากรมี
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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คุณภาพชี วิตในการทางานที่ดีจะเป็ นส่ วนช่ วยในการเสริ มสร้ างให้งานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
มากยิง่ ขึ้น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2560)
ระบบราชการจะพัฒนาให้ประสบความสาเร็ จได้ข้ ึนอยูก่ บั การปฏิ บตั ิงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพของ
ข้าราชการ การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเกิดจากการมีคุณภาพชีวติ การทางานที่ดีของบุคลากร ซึ่ งจะส่ งผล
ดีต่อการดาเนิ นชี วิตของบุคลากรโดยส่ วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคุณภาพชี วิต
การทางานที่ ดียอ่ มเกิ ดความสุ ขกาย สบายใจ ทาให้การทางานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะสถาบันทหาร
เป็ นหน่วยหลักที่เกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงของประเทศที่ให้การสนับสนุ นการพัฒนาดังกล่าวร่ วมกับภารกิ จ
เตรี ยมความพร้ อมก าลังเพื่ อปกป้ องประเทศ โดยมี บ ทบาทสาคัญ ในการมี ส่ วนร่ วมแก้ไขปั ญ หาที่ ส่ งผล
กระทบต่อประเทศ ในขณะที่สิ่งคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในยุคโลกาภิวตั น์ทาให้สถาบันทหาร
ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับผลกระทบดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพชี วิตการทางานของกาลังพลให้มีคุณภาพที่
ดีจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการส่ งผลดีต่อขวัญกาลังใจและประสิ ทธิ ภาพในการทางานซึ่ งช่วยส่ งเสริ มศักยภาพของ
หน่วยงานและของกองทัพไทยให้สามารถดาเนินภารกิจได้สาเร็ จอย่างยัง่ ยืน (บงกช นิยมาภา, 2559)
แต่ที่ผ่านมานั้นจะเห็ นได้จากข่าวต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในสังคมถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับคุ ณภาพชี วิต
ของกาลังพลที่ ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ถู กทาร้ ายร่ างกาย มีคุณภาพชี วิตที่ ไม่ค่อยดี นัก อาทิ การทาร้ ายร่ างกาย
พลทหาร, การทุจริ ตเบี้ยเลี้ยงและอาหาร ฯลฯ และยังมีอีกหลากหลายประเด็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิต
ของนายทหารระดับ ล่ างที่ มี คุ ณ ภาพชี วิตที่ ไม่ ได้ดีนัก นอกจากนั้น ยังมี ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ที่ อยู่อาศัย อาหาร
การกิ น ค่าตอบแทน สวัสดิ การต่างๆ ที่อาจจะยังไม่เพียงพอซึ่ งการส่ งผลให้กาลังพลไม่มีความสุ ขในการ
ทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานตามมา
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 มีที่ต้ งั ปกติถาวรอยูท่ ี่อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ได้จดั ตั้งขึ้นตามโครงการเสริ มสร้างกาลังกองทัพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กองทัพบกมีหน่วยกองหนุ นใน
การป้ องกันประเทศและเสริ มสร้างพัฒนาด้านกาลังสารองโดยใช้อตั ราการจัด และยุทโธปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบหลักของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ซึ่ งปั จจุบนั ถู กปรับเปลี่ ยนภารกิ จมา
เป็ นหน่วยรบหลัก แต่อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ถึงลักษณะทางกายภาพ ลักษณะ
โครงสร้ างกาลังพล ลักษณะการทางานภายในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ผูว้ ิจยั ได้พบว่า
องค์กรมีปัญหาภายในหน่วยงานต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตในการทางานของกาลังพลที่
ปฏิบ ตั ิในกองพันทหารราบที่ 2 เนื่ องจากสภาพที่ ต้ งั นั้นอยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเมื องกว่า 4.4 กิ โลเมตร
ทาให้ไม่มี สิ่งอานวยความสะดวกที่ จาเป็ น อาทิ ร้ านอาหาร ธนาคาร ตู ้กดเงิ นสด ร้ านค้าสะดวกซื้ อ ฯลฯ
รวมถึ งงบประมาณที่ค่อนข้างจากัด ทาให้ภายในโรงนอน ห้องครัว สถานที่ทางาน มี ความเสื่ อมโทรมไป
ตามกาลเวลา บ้านพักที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอกับกาลังพล ทาให้นายทหารบางนายต้องอาศัยที่กองพันทหาร
ช่ างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รัก ษาพระองค์ และกองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิ งเทรา ซึ่ งอยู่ห่ าง
ออกไป 55 กิ โลเมตร ทาให้ตอ้ งใช้เวลาเดิ นทางมาทางานกว่า 1 ชัว่ โมง และยังมีปัญหาทางด้านการทางาน
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ต่างๆ รวมถึ งปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ ย งั ไม่ ท ราบในเชิ งประจัก ษ์ ซึ่ งท าให้ผูว้ ิจยั ต้องการที่ จะทราบถึ งสาเหตุ และ
คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ แท้จริ งของก าลังพลในกองพัน ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ว่าเป็ น
อย่างไร (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111, 2562)
จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็ นเพียงปั ญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่สังเกตได้โดยทัว่ ไป
เพื่อเป็ นการมองปั ญหาให้ชดั เจนมากยิ่งขึ้นผูว้ ิจยั จึงต้องการทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อคุ ณภาพชี วิต
ของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
เพื่อใช้เป็ นข้อมู ลแก่ กองทัพ บกและกรมทหารราบที่ 111 ได้สามารถนาเอาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งพัฒนา
และเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111
ตาบลท่าบุ ญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุ รี เพื่อเป็ นการเพิ่มคุ ณภาพชี วิตให้กาลังพลมีความสุ ขในการ
ทางานซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้มากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาระดับคุ ณ ภาพชี วิตของก าลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111
ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ความสั ม พัน ธ์ ต่อคุ ณ ภาพชี วิตของกาลังพลสั งกัดกองพัน ทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สมมติฐานการวิจัย
1. กาลังพลสั งกัดกองพัน ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ที่ มี ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส จานวนสมาชิ ก ในครอบครั วที่ มี ภ าระต้องดู แล รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
ระดับชั้นยศ และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้า 2) ด้านการสนับสนุน
จากองค์กร และ 3) ด้านความสัม พันธ์ ในหน่ วยงาน มี ค วามสั มพันธ์ กบั คุ ณภาพชี วิตของกาลังพลสั งกัด
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
กรอบแนวคิ ดในการศึ กษาครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับคุ ณภาพชี วิตในการทางาน ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิตในการทางานของ
กาลังพล บริ บททัว่ ไปของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 จนในที่สุดได้กาหนดกรอบแนวคิดไว้
ดังนี้
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. สถานภาพสมรส
4. จานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีภาระต้องดูแล
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ระดับชั้นยศ
7. ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยด้ านงาน
1. การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้า
2. การสนับสนุนจากองค์กร
3. ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
ที่มา: ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2560)

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวติ ของกาลังพลสังกัดกองพันทหาร
ราบ ที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่ าบุญมี
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
1. ด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
2. ด้านความก้าวหน้า
3. ด้านสังคมสัมพันธ์
4. ด้านที่พกั อาศัย
5. ด้านอาหารและโภชนาการ
6. ด้านเครื่ องแต่งกาย เครื่ องนอน ของใช้
ประจาตัว
7. ด้านสุขภาพร่ างกาย
8. ด้านสวัสดิการ
9. ด้านอุดมการณ์ คุณธรรม และจริ ยธรรม
ที่มา: ฮิวส์ และคัมมิงส์ (Huse and Cummings,
1985) และศูนย์การเรี ยนรู ้ กรมจเรทหารบก
(2562)

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง)
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ ในการทางาน
คุ ณภาพชี วิตในการทางาน นั้นคื อ ความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนาหรื อความพึง
พอใจในงานของบุ ค คลกับ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร (Huse และ Cumming, 1985, pp. 198-199) โดยมี
ความเกี่ ยวข้องกับความเท่าเทียมระหว่างคุณภาพชี วิตการทางานกับเงื่อนไขความสาเร็ จของการปฏิ บตั ิของ
พนักงาน และความต้องการของพนักงาน (Cascio, 2003) โดยสุ ดท้ายแล้วคุณภาพชี วิตที่ดีจึงหมายรวมถึ ง
การทาหน้าที่ เพื่ อชี วิตหรื อความเป็ นอยู่ที่ ดีเลิ ศ ซึ่ งวัดได้จากการเปรี ยบกับ เกณฑ์ม าตรฐานหรื อตัวบ่ งชี้ ที่
กาหนดในการทางานนั้น ๆ
โดยองค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ดี น้ ั นสามารถสรุ ปได้ 9 ด้ า นดั ง นี้
1) ด้า นผลตอบแทนที่ ยุติ ธ รรมและเพี ย งพอ 2) ด้า นความก้า วหน้ า 3) ด้านสั ง คมสั ม พัน ธ์ (Huse and
Cumming, 1985, pp. 198-199) 4) ด้านที่พกั อาศัย 5) ด้านอาหารและโภชนาการ 6) ด้านเครื่ องแต่งกาย เครื่ อง
นอน ของใช้ป ระจาตัว 7) ด้านสุ ขภาพร่ างกาย 8) ด้านสวัส ดิ การอื่น ๆ และด้านอุดมการณ์ คุ ณธรรมและ
จริ ยธรรม (ศูนย์การเรี ยนรู ้ กรมจเรทหารบก, 2562)
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โดยจากงานวิจยั ของณภดล ปิ่ นทอง (2558) พบว่า สภาพคุ ณภาพชี วิตการทางานของข้าราชการ
กองทัพอากาศมีค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่ นเดี ยวกับการวิจยั ของบงกช นิ ยมาภา (2559) ที่ พบว่า
กาลังพลกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยมีระดับคุณภาพชี วิตการทางานโดยรวม อยูใ่ นระดับ
มาก และงานวิจยั ของศิวดล ยาคล้าย และคณะ (2561) คุณภาพชีวิตการทางานของกาลังพลกรมทหารราบที่
3 โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น เรี ยงล าดั บ ได้ ดั ง นี้ ด้ า นสั ง คม ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านความมัน่ คงในการท างาน ด้านสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล ด้านการท างานร่ วมกัน และด้าน
ค่ า ตอบแทน ตามล าดับ ส่ ว นศิ ริ น ทรทิ พ ย์ เม้า แจ้ง (2558) พบว่า ระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของ
ข้าราชการองค์กรบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุ รีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่น คงในงาน ด้ า นโอกาสในการพัฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเอง ด้านการปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกันและความสั ม พันธ์ กบั ผูอ้ ื่ นในหน่ วยงาน ด้านความ
ปลอดภัยในการทางานและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
แนวคิดปัจจัยด้ านงานทีม่ ีผลต่ อคุณภาพชี วติ ในการทางาน
สาหรับแนวคิดปั จจัยด้านงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานนั้นมีนกั วิชาการได้กล่าวไว้เป็ น
จานวนมาก โดยผูว้ ิจยั เลือกใช้แนวคิดของคาลิโม, เอลเบทาวี่ และคูเปอร์ (Kalimo, El-Betawi and Cooper,
1987) ได้กล่าวว่าปั จจัยในการทางานมีผลต่อคุ ณภาพชี วิตในการทางาน ทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่ 1) ปั จจัย
ภายในลัก ษณะงาน 2) บทบาทในองค์ก ร 3) ความก้าวหน้าในงาน 4) สั ม พันธภาพในหน่ วยงาน และ
5) โครงสร้างองค์กรและบรรยากาศทัว่ ไป นอกจากนั้นตามแนวคิดของดุจเดือน พันธุ มนาวิน (2560) ได้ทา
การรวบรวมข้อมูลจัดทาโมเดลเชิ งสาเหตุของปั จจัยด้านการทางาน และทาการทดสอบข้อมูลที่ได้ปรากฏว่า
โมเดลที่ ไ ด้มี ค วามสอดคลคล้ อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยได้ก ล่ า วว่ า สิ่ ง รอบตัว เราหรื อ ที่ เรี ย กว่ า
สถานการณ์ แวดล้อม มักเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกนึ กคิดและพฤติกรรมของบุคคล ปั จจัย
ด้านงานที่ สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การสนับสนุ นจากหัวหน้า 2) ความสั มพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน และ
3) การสนับสนุนจากองค์กร
โดยนอกจากแนวคิ ดดังกล่ าวแล้วยังมี งานวิจยั ที่ คน้ พบว่าปั จจัย ทางด้านงานไม่ ว่าจะเป็ นด้าน
องค์ ก ร ด้า นผู ้บ ัง คับ บัญ ชา และเพื่ อ ร่ ว มงาน นั้ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน เช่ น
จากงานวิจยั ของสุ วพิ ชญ์ เขจรบุ ตร (2556) พบว่า ปั จจัยด้านงาน ได้แก่ การสนับสนุ นจากหัวหน้า และ
การสนับสนุ นจากองค์กร โดยมีการสนับสนุ นจากองค์กรเป็ นองค์ประกอบหลัก มีอิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิต
ในการทางานของพนักงานองค์กรบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของรณัชฤดี ป้ องกันภัย (2558) ที่พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานด้านการบังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวติ การทางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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จากการสารวจงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องนั้นส่ วนใหญ่ยงั พบอีกว่าปั จจัยส่ วนบุคคลนั้นมี ส่วนสาคัญที่
ทาให้คุณภาพชี วิตในการทางานแตกต่างกันโดยในงานวิจยั ยของบงกช นิยมาภา (2559) ได้พบว่า กาลังพล
กรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิก
ในครอบครัวที่ มีภาระต้องดู แล ชั้นยศ และระยะเวลาในการรับ ราชการ ที่ แตกต่างกันมี คุณ ภาพชี วิตการ
ท างานแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เช่ นเดี ย วกับ งานวิจยั ของศิ ริน ทรทิ พ ย์ เม้าแจ้ง
(2558) พบว่ า ข้า ราชการองค์ ก รบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นนทบุ รี ที่ มี อ ายุ ระดับ การศึ ก ษา ระดับ ต าแหน่ ง
สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิ บตั ิราชการ และรายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน มี คุณภาพชี วิตการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีวทิ ยาการวิจัย
การวิจยั นี้ ใช้วิธีการวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาโดยการสารวจ
(Survey research method) ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ, บทความ, วิทยานิพนธ์, รายงานการวิจยั ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ป ระชากรที่ ใช้ในการส ารวจข้อมู ลได้แก่ กาลังพลในกองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 111 ต าบลท่ า บุ ญ มี อ าเภอเกาะจัน ทร์ จัง หวัด ชลบุ รี จ านวน 474 นาย ส าหรั บ การ
ค านวณหากลุ่ ม ตัว อย่า งผู ว้ ิ จ ัย ใช้ สู ต รส าหรั บ ค านวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งของยามาเน่ (Yamane, 1973)
โดยกาหนดการยอมรับค่าความคลาดเคลื่ อน 5% ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มจานวน 217 นาย
โดยการสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภู มิ ได้แก่ 1) กลุ่มชั้นยศสัญญาบัตร จานวน 11 ตัวอย่าง
2) กลุ่มชั้นยศประทวน จานวน 55 ตัวอย่าง และ 3) กลุ่มพลทหาร จานวน 151 ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผ่านการทดสอบ
ความเที่ยงตรงในเนื้ อหา (Content validity) และนาแบบสอบถามไปทดลอง (Tryout) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาที่
.974 แบ่ งเนื้ อหาของค าถามออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ 1) ส่ วนที่ 1 ค าถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านงาน ในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบล
ท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี และ 3) ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับระดับคุ ณภาพชี วิตของกาลังพลสังกัด
กองพันทหารราบ ที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกาลังพลในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญ
มี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ที่ตอบแบบสอบถามจานวน 217 นาย พบว่า กาลังพลทหารส่ วนใหญ่มี
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อายุ 21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 79.26 มี ระดับ การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.71 ส่ วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 72.81 ซึ่ งไม่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวที่มีภาระต้องดูแล คิดเป็ นร้อยละ
33.64 รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นนั้น น้ อ ยกว่า 15,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.73 มี ร ะดับ ชั้น ยศเป็ นพลทหาร
กองประจาการ คิดเป็ นร้อยละ 51.61 และมีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน จานวน 1 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.77
2. ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111
จากการศึกษา พบว่า กาลังพลทหารมีระดับคุ ณภาพชี วิต โดยรวมนั้นมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.53, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ดา้ นอุดมการณ์
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (x̅ = 3.76, S.D. = 0.68) รองลงมาคื อ ด้านสวัส ดิ ก าร (x̅ = 3.67, S.D. = 0.66)
ด้านสุ ข ภาพร่ างกาย (x̅ = 3.63, S.D. = 0.69) ด้านที่ พ กั อาศัย (x̅ = 3.60, S.D. = 0.72) ด้านเครื่ องแต่ งกาย
เครื่ องนอน ของใช้ประจาตัว (x̅ = 3.60, S.D. = 0.75) ด้านอาหารและโภชนาการ (x̅ = 3.46, S.D. = 0.84)
ด้านความก้าวหน้า (x̅= 3.36, S.D. =0.74) ด้านสังคมสัมพันธ์ (x̅= 3.36, S.D. = 0.88) และด้านผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ (x̅ = 3.28, S.D. =0.79) ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติ ของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่
2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม (n = 217)
ระดับคุณภาพชี วติ
1. ด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
2. ด้านความก้าวหน้า
3. ด้านสังคมสัมพันธ์
4. ด้านที่พกั อาศัย
5. ด้านอาหารและโภชนาการ
6. ด้านเครื่ องแต่งกาย เครื่ องนอน ของใช้ประจาตัว
7. ด้านสุ ขภาพร่ างกาย
8. ด้านสวัสดิการ
9. ด้านอุดมการณ์ คุณธรรมและจริ ยธรรม
เฉลี่ย

x̅

S.D.

3.28
3.36
3.36
3.60
3.46
3.60
3.63
3.67
3.76
3.53

0.79
0.74
0.88
0.72
0.84
0.75
0.69
0.66
0.68
0.75

แปลความหมายระดับ อันดับที่
ปานกลาง
9
ปานกลาง
7
ปานกลาง
8
มาก
4
มาก
6
มาก
5
มาก
3
มาก
2
มาก
1
มาก
-

คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. ปั จจัยที่ มี ผลต่อคุ ณ ภาพชี วิตของกาลังพลสั งกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111
ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3.1 ปั จจัยส่ วนบุ คคล จากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 111 ที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน แตกต่ า งกัน
(F = 2.578, Sig. = .039) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส จานวนสมาชิ กในครอบครัวที่มีภาระต้องดูแล ระดับชั้นยศ และระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิงาน นั้นไม่ได้ทา
ให้คุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
3.2 ปั จจัยด้านงาน จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยด้านงาน ในภาพรวม ด้านการสนับสนุ นทาง
สัง คมจากหัวหน้า ด้านการสนับ สนุ น จากองค์ก ร และด้านความสั ม พัน ธ์ ใ นหน่ วยงานมี ความสั มพัน ธ์
ทางบวกกับคุ ณภาพชี วิตของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 (r= .530, r= .780.,
r= .698 p< .0.01 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านงานกับคุณภาพชีวิตของกาลังพลสังกัดกองพัน
ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยด้ านงาน
1. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้า
2. ด้านการสนับสนุนจากองค์กร
3. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
ภาพรวม
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คุณภาพชี วติ
r

P-value

ระดับความสั มพันธ์

.530
.780
.698
.771

.000**
.000**
.000**
.000**

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
ระดับคุณภาพชี วิตของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 พบว่า กาลังพล
ทหารมีระดับคุณภาพชี วิต โดยรวมนั้นมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) นั้นเน้นให้คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา รวมถึงประเทศไทย
ได้ก าหนดวิสั ยทัศน์ การพัฒนาประเทศในยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี คือ “ประเทศมี ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
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เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ งประเด็นดังกล่าวทาให้รัฐบาล
มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วยการยกระดับรายได้ของประชาชนเพื่อให้มีความกินอยูท่ ี่ดี สถาบันทหารเอง
ก็ เป็ นหน่ วยหลัก ที่ เกี่ ย วข้องกับ ความมัน่ คงของประเทศที่ ให้ ก ารสนับ สนุ น การพัฒ นาดัง กล่ าว ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานส าคัญ ของกระทรวงกลาโหมซึ่ งเป็ นกระทรวงที่ ไ ด้รับ จัด สรรงบประมาณ เป็ นล าดับ ต้น ๆ
จึงสามารถนางบประมาณมาพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่กาลังพลได้มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
โดยผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของณภดล ปิ่ นทอง (2558) พบว่ า
สภาพคุ ณภาพชี วิตการทางานของข้าราชการกองทัพอากาศมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดี ยวกับ
การวิจยั ของบงกช นิ ยมาภา (2559) ที่พบว่า กาลังพลกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยมีระดับ
คุณภาพชี วิตการทางานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และงานวิจยั ของศิวดล ยาคล้าย และคณะ (2561) คุณภาพ
ชีวติ การทางานของกาลังพลกรมทหารราบที่ 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิต กับ ปั จจัยส่ วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ก าลังพลสั งกัดกองพัน ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 มี ค วามสอดคล้องกับ แนวคิ ดของฮิ วส์ และคัม มิ งส์ (Huse and Cumming,
1985) และบรู ซ และแบล็คเบิร์น (Bruce and Blackburn, 1992) ที่ เห็ นว่า การได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอ
และยุติธรรม นั้นคือองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางาน โดยผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ บงกช นิ ยมาภา (2559) ที่ พ บว่า กาลังพลกรมยุท ธการทหารกองบัญชาการกองทัพ ไทย ที่ มี
รายได้ต่อ เดื อนแตกต่ างกัน มี คุ ณ ภาพชี วิตการท างานแตกต่ า งกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของศิรินทรทิพย์ เม้าแจ้ง (2558) พบว่า ข้าราชการองค์กรบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรีที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยปั จจัยด้านงาน กับคุณภาพชี วิตของกาลังพลสังกัดกองพัน
ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 พบว่าปั จจัยปั จจัยด้านงาน ด้านการสนับสนุ นทางสังคมจากหัวหน้า
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111
โดยผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของดุ จเดือน พันธุ มนาวิน (2560) ที่พบว่า สถานการณ์ ในที่
ทางาน การสนับ สนุ นจากหัวหน้า มี อิทธิ พ ลต่อคุ ณภาพชี วิตในการท างานของข้าราชการทหาร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เช่ นเดี ยวกับงานวิจยั ของสุ วพิชญ์ เขจรบุตร (2556) ที่พบว่า ปั จจัยด้านงาน
ด้า นการสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของพนัก งานองค์ ก รบริ ห าร
ส่ วนตาบล จังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ อย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ งานวิจยั
ของรณัชฤดี ป้ องกันภัย (2558) ที่พบว่า ด้านการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ กบั คุ ณภาพชี วิตการทางาน
ของพนักงานการเคหะแห่ งชาติ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เนื่ องจากการท างานของกาลังพล
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ทหารนั้นมี รูปแบบการปกครองที่เข้มงวด มีการใช้ชีวิตอยู่ในที่ทางานจึงทาให้านการสนับสนุ นทางสังคม
จากหัวหน้ามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของกาลังพล
ทางด้านการสนับสนุ นจากองค์กร ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุ ณภาพ
ชี วิตของก าลังพลฯ มากที่ สุ ด โดยผลการศึ ก ษามี ค วามสอดคล้องกับ งานวิจยั ของดุ จเดื อน พัน ธุ ม นาวิน
(2560) ที่ พบว่า สถานการณ์ ในที่ ทางาน ด้านการสนับสนุ นจากองค์กร มี อิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตในการ
ท างานของข้า ราชการทหาร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดับ .05 เช่ น เดี ย วกับ งานวิ จ ัย ของสุ วพิ ช ญ์
เขจรบุตร (2556) ที่ พบว่า ปั จจัยด้านงาน ด้านการสนับสนุ นจากองค์กร มี อิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตในการ
ทางานของพนักงานองค์กรบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และปั จจัยด้านความสัมพันธ์ในหน่ วยงาน ได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุ ณภาพชี วิตของ
ก าลังพลฯ เช่ น เดี ยวกัน โดยผลการศึ ก ษามี ค วามสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของรณั ช ฤดี ป้ องกัน ภัย (2558)
ที่พบว่า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มี ความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานการ
เคหะแห่งชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วพิชญ์ เขจรบุตร (2556)
ที่ พ บว่า ปั จจัยด้านงาน ด้านเพื่ อนร่ วมงาน มี อิทธิ พ ลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตในการท างานของพนัก งานองค์ก ร
บริ หารส่ วนตาบล จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีขอ้ เสนอแนะต่อหน่วยเหนื อที่เกี่ยวข้องในเชิ งนโยบายที่สาคัญ
ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอ ควรใช้ระบบการเขียนขอขั้นเงินเดือน หรื อเงินประจา
ตาแหน่ง โดยส่ งผลงานตนเองในการพิจารณามาใช้แบบข้าราชการบางอาชี พ ทดแทนการพิจารณาโดยกลุ่ม
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อป้ องกันข้อสงสัย และยังเป็ นการแสดงออกถึงการพิจารณาอย่างมีหลักการโปร่ งใส ทั้งนี้
เมื่อมีการประกาศผล ควรมีการปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
2. ด้านความก้าวหน้า กาหนดวิธีการเลื่ อนยศ หรื อตาแหน่งอย่างมีหลักการ ทั้งวิธีการสอบ และ
ประเมิ นผลโดยผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานระดับเดี ยวกันในองค์กร และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และจะส่ งผล
ดังกล่าวให้คณะกรรมการของกองทัพบกใช้เป็ นองค์ประกอบหลัก ในการพิจารณาเลื่ อนยศ หรื อตาแหน่ ง
โดยภายหลังการพิจารณาควรมีการประกาศผลอย่างชัดเจนถึ งเหตุผลของกาลังพลที่ได้หรื อไม่ได้เลื่ อนยศ
ตาแหน่งนั้นมีสาเหตุจากปั จจัยใด เพราะอะไร เพื่อความโปร่ งใส ยุติธรรม ปราศจากข้อสงสัย และสามารถ
ทาให้กาลังพลนาไปแก้ไขปรับปรุ ง และพัฒนาตนเอง เพื่อการพิจารณาในครั้งต่อไป
3. ด้านสังคมสัมพันธ์ ควรมี การประชุ มกลุ่ มย่อยของแต่ละหน่ วยรองในแต่ละวัน หรื อสัปดาห์
เพื่อให้กาลังพลสามารถบริ หารจัดการเวลาตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถวางแผนเวลาทางาน เวลาพัก
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C H A P T E R 13
และเวลาครอบครัวได้อย่างสมดุลนาไปสู่ การมีชีวิตอย่างมีความสุ ข โดยนอกเวลาราชการหากไม่ใช่งานด่วน
หรื อสาคัญมาก ไม่ควรติดต่อ หรื อมอบหมายงานเพิ่มเติม ซึ่ งจะทาให้สร้างสภาวะงานตลอดเวลา นามาซึ่ ง
ความกังวลใจ และไม่มีความสุ ข ไม่มีเวลาพักอย่างแท้จริ ง
4. ด้านที่พกั อาศัย ควรจัดให้มีอาคารที่พกั เพียงพอต่อจานวนกาลังพลทุกระดับ ซึ่ งหากมีการปรับ
อัตราการจัดหน่วยแบบเร่ งด่วน เพิ่มกาลังพลจนทาให้ที่พกั อาศัยไม่เพียงพอ ควรทดแทนด้วยการอนุ มตั ิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ในพื้นที่ทนั ที โดยไม่มีขอ้ จากัดในระเบียบเรื่ องการบรรจุรับราชการครั้งแรก และสนับสนุ นให้
มีอตั ราค่าเช่าบ้านในราคาที่เหมาะสมใช้ได้จริ งในสังคมปั จจุบนั
5. ด้านอาหาร และโภชนาการ ควรนาเอาระบบประกันคุ ณภาพ ด้านโภชนาการของกระทรวง
สาธารณสุ ขมาใช้ควบคุมทั้งในเรื่ องคุณภาพอาหาร และมาตรฐานความสะอาด ในอาคารประกอบเลี้ยง และ
สถานที่ รับประทานอาหาร โดยนาผลการตรวจคุ ณ ภาพดังกล่ าวให้ผูบ้ งั คับ บัญ ชาในสายงานที่ เกี่ ยวข้อง
(กรมจเรทหารบก ) ตรวจสอบผล และออกมาตรการในลัก ษณะค าสั่ ง ให้ ป ฏิ บ ัติ เพื่ อผลที่ เป็ นรู ป ธรรม
โดยแยกออกจาการตรวจคุณภาพชีวติ ประจาปี ของกองทัพบก
6. ด้านเครื่ องแต่งกาย เครื่ องนอน ของใช้ประจาตัว ควรปรับปรุ งโดยเพิ่มคุณภาพให้ดีข้ ึน โดยบาง
ชนิ ดอาจต้องใช้บริ ษทั ภายนอกมาผลิต ทดแทนการผลิตจากโรงงานของกองทัพบก เพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น
น่าใช้งาน ทนทาน อาทิเช่ น การผลิตรองเท้าหนังหุ ้มข้อ (COMBAT) ซึ่ งการผลิตของกองทัพใช้วสั ดุรับแรง
กระแทกได้ไม่ดี สวมใส่ ไม่สบาย ไม่ทนทาน ขนาดของรองเท้ามีให้เลื อกน้อย ไม่ละเอียด หรื อใส่ ได้พอดี
เท่ากับรองเท้าทัว่ ไปในท้องตลาด การใช้บริ ษทั ภายนอกที่เป็ นมืออาชีพอาจเป็ นทางเลือกที่ดีกว่า
7. ด้ า นสุ ขภาพร่ างกาย ควรมี ก ารตรวจสุ ขภาพประจ าปี ให้ แ ก่ ก าลั ง พลทหารเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อจากการตรวจประจาปี ของกาลังพลนายทหาร นายสิ บที่มีอยู่แล้ว เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์ กาลังพล
และท าให้ โ รงพยาบาลทหารสามารถจัด สรรชนิ ด ยาเวชภัณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่ กรม กอง ต่ า งๆ ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ในหน่ ว ยตั้ง แต่ ร ะดับ กองพัน ขึ้ น ไปควรมี ห้ อ งพยาบาล เวชภัณ ฑ์ และเจ้า หน้ า ที่
เสนารักษ์ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเจ็บป่ วยเบื้องต้นของกาลังพลโดยเฉพาะพลทหารได้อย่างทันที โดยบาง
กรณี ไม่มีความจาเป็ นต้องส่ งรักษาโรงพยาบาลภายนอก
8. ด้านสวัสดิการ ควรจัดตั้งกองทุนช่ วยเหลื อในกรณี กาลังพล หรื อครอบครัว ที่บาดเจ็บ ทุพพล
ภาพ หรื อเสี ยชี วิต ในระดับกองพัน ซึ่ งปั จจุบ นั มี แต่ในระดับกองทัพ บกที่ มีกองทุ นช่ วยเหลื อ นอกจากนี้
ควรมีการจัดสร้างร้านค้าสวัสดิการในหน่วยที่มีระบบนาสิ นค้าอุปโภค บริ โภคไปใช้ก่อน แล้วมาชาระครั้ง
เดี ยวเมื่อเงินเดื อนออก เนื่ องด้วยระบบเบี้ยเลี้ ยงของพลทหารไม่ได้ออกทุกวัน แต่จะออกทุกๆ 10 วัน จึงทา
ให้พลทหารขาดสภาพคล้องทางการเงิน ในการจับจ่ายใช้สอยทาได้ยากลาบาก สาหรับการให้บริ การตัดผม
กาลังพลในทุกระดับ ควรได้รับการบริ การตัดผมในราคาที่ยอ่ ยเยาว์ถูกกว่า ร้านค้าภายนอก เนื่องด้วยปั จจุบนั
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ทรงผมทหารถู กกาหนดในระเบี ยบ ตัดสั้น และด้านข้างเกรี ยนตลอดเวลา จึงทาให้มีความถี่ ในการตัดผม
มากขึ้น นามาซึ่ งค่าใช้จ่าย ในการตัดผมที่สูงขึ้นตามไปด้วย
9. ด้า นอุ ด มการณ์ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ควรมี ก ารอบรมศี ล ธรรมประจ าสั ป ดาห์ ห รื อ
ประจาเดือนเป็ นอย่างน้อย เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม โดยใช้หลักศาสนา อีกทั้งยังเป็ นการนากาลังพล
ออกจากพื้นที่ห้องทางานมาผ่อนคลาย ขัดเกลาจิตใจอย่างมีหลักการ มีการส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนา เช่ น
การเวียนเทียนในวันสาคัญทางศาสนา สวดมนต์ขา้ มปี ฯ ปลู กฝั งอุดมการณ์ ความรักชาติในทุกโอกาสที่อยู่
ร่ วมกัน เช่ น เคารพธงชาติตอนเช้า หรื อในห้วงชัว่ โมงอบรมก่อนเข้านอนของพลทหารอยูเ่ สมอ เพื่อสร้ าง
จิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. จากการศึกษาพบว่ากาลังพลทหารมีคุณภาพชี วิตด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอต่า
ที่สุดจาก 9 ด้าน เพื่อความต่อเนื่ องของการศึกษาในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึ งแนวทางในการ
พัฒนาค่าตอบแทน และสวัสดิ การของกาลังพลในสังกัดกองทัพบก ทั้งในพื้นที่กองพันทหารราบที่ 2 กรม
ทหารราบที่ 111 และพื้นที่อื่นๆ รวมถึงควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนารายได้เสริ มแก่กาลังพลกองพัน
ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111
2. จากการศึกษาพบว่ากาลังพลทหารมี คุณภาพชี วิตด้านสังคมสัมพันธ์ อยู่ในอันดับรองสุ ดท้าย
เพื่อความต่อเนื่องของการศึกษาในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาด้านความสัมพันธ์ในองค์กรที่มีผลต่อ
ความสุ ขในการทางานของกาลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตาบลท่าบุญมี อาเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3. จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร นั้นมีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพ
ชีวติ สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 มากที่สุด เพื่อความต่อเนื่องของการศึกษาในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึง นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ กาลังพลอย่างยัง่ ยืนของกองทัพบก
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