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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัคุณภาพชีวิตการ

ท างานของขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย 
และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของความสุขในการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ
ทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย กลุ่มตวัอย่างคือ 
ขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย จ านวน 
260 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานดว้ย ค่า t-test , F-test และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson  

ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการสังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการ 
กองทพัไทย มีความสุขในการท างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัความสุขดา้น Happy 
Heart (น ้ าใจงาม) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น Happy Society (สังคมดี) และดา้น Happy Soul (ทาง
สงบ) ตามล าดบั คุณภาพชีวิตการท างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคุณภาพชีวิตดา้นความ
เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง 
และดา้นลกัษณะการท างานหรือประชาธิปไตยในการท างาน ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ขา้ราชการสังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทยท่ีมีลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั และความสุขในการ
ท างานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหาร
พฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to 1) study demographic factors and quality of working 

life of personnel in Armed Forces Development Command and 2) study relationship of happiness 
with quality of working life personnel in Armed Forces Development Command. The example are 
260 personnel in Armed Forces Development Command. Questionnaire are research instrument. 
Data of hypothesis were analyzed with t-test, F-test and Pearson's correlation coefficient.  

This research found that personnel in Armed Forces Development Command are overall 
happy to work at high level. With the highest level of happiness in happy heart (beautiful), followed 
by happy society (good society) and happy soul (peaceful way). Personnel in Armed Forces 
Development Command are overall quality of working life at high level. The quality of life is reveal 
that most beneficial to society, followed by progress and security and the nature of work or work 
democracy. Hypothesis test results found that personnel in Armed Forces Development Command 
are different demographic characteristics. There is a different quality of working life and happiness 
are relate to quality of working life of personnel in Armed Forces Development Command. 
Keywords : Quality of Working Life, Happy, Personnel 
 

บทน า 
การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ อาจกล่าวไดว้า่การท างานเป็นส่วนหน่ึง

ของชีวิต ท่ีปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คาดกนัวา่มนุษย์
ได้ใช้เวลาถึงหน่ึงในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือส านักงาน และยงัเช่ือว่าใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ มนุษยจ์  าเป็นตอ้งใช้เวลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพิ่มข้ึนไปอีก ซ่ึงคนวยั
แรงงานเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นก าลงัส าคญัใน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีภาครัฐและเอกชนให้ความส าคญัไม่
เพียงในการพฒันาศกัยภาพแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ย ความคาดหวงัของมนุษยอ์นัสูงสุดคือการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากจะให้เกิดข้ึนแก่ตนเองแลว้ ยงัหวงัท่ีจะให้เกิดแก่ครอบครัว เครือญาติ
และบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย ปัจจุบันคุณภาพชีวิตได้รับการ
ก าหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาประเทศ ดงันั้นเป้าหมายทุกดา้นไม่วา่จะในดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ลว้นมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษยใ์นสังคม คุณภาพชีวิตเป็น
ส่ิงท่ีมีคุณค่ามีความส าคญัและจ าเป็นต่อบุคคลและสังคมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถก าหนดการสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ระดบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดแ้ละเพื่อการท าให้การพฒันาตนเองและ



สังคมไปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนาบุคคล แต่ละคนและแต่ละครอบครัวจึงมีการพฒันาตนเองในด้าน
การศึกษา การมีแนวคิดและเจตคติท่ีดีการรู้จกับริหารตนเอง การมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน การมี
อาชีพ มีรายไดมี้คุณธรรมและศีลธรรมฯลฯหากทุกคนในสังคม สามารถปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีก็เท่ากบัวา่
สามารถช่วยยกระดบัทั้งของตนเองและสังคมใหมี้คุณค่ามีความเจริญงอกงามพฒันาไปสู่สังคมอุดม
คติ ปัญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไป ดงันั้นประเทศต่างๆ จึงใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ี
ในการท่ีจะพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงข้ึนจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคม
ตอ้งการ ทั้งน้ี เพื่อช่วยให้สมาชิกในสังคมทุกคนมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์ (กรมพฒันา
สังคมกระทรวงมหาดไทย, 2551: 1) 

เม่ือพิจารณาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ี
มุ่งเน้นผลลพัธ์ให้คนท างานในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ในขณะเดียวกนัคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน (Quality of work life) มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท างานปัจจุบนั เพราะคนเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการ
ท างาน ตอ้งท างานเพื่อใหชี้วติด ารงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เม่ือคนตอ้งท างานใน
ท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มี
ความรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทาง
สังคม คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อการท างานมาก กล่าวคือ ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ท า
ให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รนอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ือง
สุขภาพจิตช่วยใหเ้จริญกา้วหนา้ มีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคก์ร และยงัช่วย
ลดปัญหาการขาด งาน การลาออก ลดอุบติัเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการท่ีดีทั้ง
คุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2552: 18)  

 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย มีมุ่งมัน่ในการท าใหชี้วิต
ความเป็นอยูข่องพี่นอ้งประชาชนในทอ้งถ่ินทุรกนัดารดีข้ึนโดยจ าเป็นตอ้งพฒันาทุกๆ ดา้น พร้อม
กันไป ทั้ งทางวตัถุและจิตใจอันเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามหลักการพฒันาชุมชน ซ่ึงมี
เป้าหมายท่ีจะช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนช่วยตนเองไดต่้อไป หน่วยบญัชาการทหารพฒันา จึงได้
ด าเนินงานพฒันาช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินตาม 8 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) แผนงานสร้าง
เส้นทางคมนาคม 2) แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 3) แผนงานพฒันาแหล่งน ้ า 4) 
แผนงานพฒันาชุมชนและสาธารณูปการ 5) แผนงานการสาธารณสุข 6) แผนงานการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 7) แผนงานการประชาสัมพนัธ์และจิตวิทยา และ8) แผนงานสังคมสงเคราะห์และ
อ่ืนๆ โดยทั้ง 8 แผนงาน อนัเป็นแผนงานหลกัในการปฏิบติังานพฒันาและช่วยเหลือประชาชน ของ
หน่วยบญัชาการทหารพฒันานั้น ถือวา่ไดก้ าหนดไวใ้ห้สามารถตอบสนองความตอ้งการของพี่นอ้ง



ประชาชน ได้อย่างครอบคลุม แต่เวลา ท่ีผ่านมานั้น หากปราศจาก บุคลากร ท่ีตั้งใจปฏิบติัตาม
แผนงานนั้นดว้ยความมุ่งมัน่ และกระท าดว้ยความรักความห่วงใยในพี่นอ้งประชาชนอยา่งจริงใจมา
ทุกยุคทุกสมยัแลว้ ดงันั้น หากมีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรอยา่งจริงจงัถึงความตอ้งการ
และอุปสรรคปัญหาของสภาพการท างานและสภาพการใชชี้วิตท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 
และน าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาในการกับกบัดูแลเพื่อให้เกิดความมัน่คงต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยา่งสูงสุด 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัว่าปัญหาของบุคลากรในองค์กรมี
ความส าคญั โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงควรไดรั้บการพฒันาดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงแน่นนอนจะส่งผลให้เกิดการท างานท่ีมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัจะด าเนิน
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีถูกตอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการท่ี
จะวางแผนพฒันาปรับปรุง และจดัสรรสวสัดิการเพิ่มเติมท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรตลอดจนน าไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรอ่ืนๆในหน่วยบัญชาการทหารพฒันา (นทพ.) 
กองบญัชาการกองทพัไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีทิศทางต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ สังกดั
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แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในกรอบ

แนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 
 



1) แนวคดิเกีย่วกบัความสุขในการท างาน 
ความสุขคนท างาน หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท างานท่ีตอ้งการให้

ตนเป็นท่ียกย่องและยอมรับจากคนทัว่ไปการได้ท างานในท่ีท างานท่ีมัน่คงมีความก้าวหน้า การ
เขา้ถึงโอกาสในการพฒันาอย่างทัว่ถึง การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเมตตาและกรุณาการมีเพื่อน
ร่วมงานท่ีจริงใจ การไดรั้บสวสัดิการท่ีพอเพียง และการไดรั้บความปลอดภยัจากการท างาน ซ่ึงถา้
คนท างานไดรั้บส่ิงต่างๆ ดงักล่าวอยา่งบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง คนท างานก็จะท างานอยา่งมีความสุข 
(ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ, 2552) 

องค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ก าหนดตวัช้ีวดั
ความก้าวหน้าของมนุษยเ์รียกว่า “ความสุข 8 ประการ” (ชาญวิทย ์วสันต์ธนารัตน์, 2551) ซ่ึงได้
น ามาพฒันาเป็น “องคก์รแห่งความสุข” (Happy Workplace) (แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, 
2552) องคป์ระกอบความสุข 8 ประการ ไดแ้ก่ 1) สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมีสุขภาพกายและ
ใจท่ีแข็งแรง เกิดจากการรู้จกัใชชี้วิต รู้จกักิน รู้จกันอน ชีวีมีสุข 2) น ้ าใจงาม (Happy Heart) คือ การ
มีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันรู้จกัการแบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จกับทบาทของแต่ละคนตั้งแต่ เจา้นาย 
ลูกนอ้ง พอ่แม่ และส่ิงต่างๆ ท่ีเขา้มาในชีวติ 3) การผอ่นคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จกัผอ่นคลาย
ต่อส่ิงต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 4) การหาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้เพื่อพฒันา
ตนเอง และน าไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้และมัน่คงในการท างาน และพร้อมท่ี
จะเป็นครูเพื่อสอนคนอ่ืน 5) คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมี หิริ โอตปัปะ หมายถึง การละอาย
และเกรงกลวัต่อการกระท าท่ีไม่ดีของตนเองซ่ึงนบัเป็นคุณธรรมเบ้ืองตน้ของการอยูร่่วมกนัของคน
ในสังคม และในการท างานเป็นทีม 6) ใชเ้งินเป็น (Happy Money) คือ ความสามารถในการจดัการ
รายรับและรายจ่ายตนเองและครอบครัวได ้รวมถึงการรู้จกัการท าบญัชีครัวเรือน 7) ครอบครัวท่ีดี 
(Happy Family) คือ การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง เพราะครอบครัวเป็นภูมิคุม้กันและเป็น
ก าลงัใจท่ีดีในการท่ีจะเผชิญกบัอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ และ 8) สังคมดี (Happy Society) คือ การ
มีความรัก ความสามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมท่ีตนเองท างานและสังคมท่ีพกัอาศยั 

2) แนวคิดคุณภาพชีวติการท างาน 
Richard E. Walton (1975) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า เป็น

ลกัษณะของการท างานท่ีตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณา
คุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคก์ารท่ีท าให้งาน
ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากเกณฑ์ช้ีวดั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพการท างานท่ี
มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน โอกาสพฒันา



ศกัยภาพของตนเอง การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคล จงัหวะชีวติ
และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3) งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ณัฐณิชา ปิยปัญญา (2560) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลใน

โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 99.4 
มีอายุระหวา่ง 31-39 ปี อายุการท างาน 1-3 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 82.2 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 
ศึกษาพบวา่คุณภาพชีวติในการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีคุณภาพชีวิตในการท างานระดบัมาก
เป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคม รองลงมาคือดา้นการบูร
ณาการทางสังคม และด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านท่ีมี
คุณภาพชีวติปานกลางและเป็นอนัดบัทา้ยสุดคือ ดา้นการไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ  

วาริณี โพธิราช (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวติการท างานของลูกจา้งในมหาวทิยาลยั
มหามกุฎราชวิทยาลยั พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เห็นดว้ยในระดบัมาก ซ่ึงประเด็นท่ีลูกจา้งในมหาวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่เห็นดว้ย
มากท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม อนัเป็นการรักษาไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย เห็นดว้ยในระดบัมาก ส่วนระดบั
ความผูกพนัในองคก์รอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั โดยเฉพาะดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ขององคก์รเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด โดยภาพรวมของปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจยัพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม หรือ
การท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และ
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพนัธ์กนัในดบัปานกลาง มีเพียงดา้นโอกาสใน
การพฒันาความสามารถของบุคคล ท่ีลูกจา้งในมหาวทิยาลยัฯ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย ในส่วนของ
ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัในองค์กร ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ี เพื่อประโยชน์



ขององคก์รมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก และดา้นความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความ
เป็นสมาชิกในองค์กร มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง เหมือนกนัทั้ง 3 ดา้น 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัสามารถ

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิีดาเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพฒันา 

(นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย จ านวน 733 คน 
กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วย

บญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม

ตวัแปรอสิระ (X)  ตวัแปรตาม (Y)  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.  เพศ   5. อายรุาชการ 
2.  อาย ุ   6. รายไดต้่อเดือน 
3.  ระดบัการศึกษา  7. สถานภาพการสมรส 
4.  ชั้นยศ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 
3.  โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 
4.  ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
5.  การบูรณาการทางสงัคมหรือการท างาน
ร่วมกนั  
6.  ลกัษณะการท างานหรือประชาธิปไตย
ในการท างาน  
7.  ความสมดุลระหวา่งชีวติส่วนตวักบัการ
ท างาน 
8. ความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม 

(ทีม่า : Richard E. Walton, 1975) 

ความสุขในการท างานของข้าราชการ 
สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการ

กองทพัไทย   
1. Happy Body (สุขภาพดี) 5. Happy Brain (หาความรู้) 
2. Happy Heart (น ้าใจงาม) 6. Happy Soul (ทางสงบ) 
3. Happy Society (สงัคมดี) 7. Happy Money (ปลอดหน้ี) 
4. Happy Relax (ผอ่นคลาย) 8. Happy Family (ครอบครัวดี) 

 (ที่มา : คู่มือความสุข 8 ประการในที่ท างาน 
HAPPY WORK PLACE, ส านักสุขภาวะองค์กร) 



เกณฑ์โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane อา้งถึงใน วิชิต อู่อน้, 2550) ท่ีระดบั
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 และระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 260 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา ชั้น

ยศ อายุราชการ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรส จ านวน 7 ขอ้ค าถาม โดยค าถามเป็นแบบ
ปลายปิดมีหลายค าตอบใหเ้ลือก และเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการท างาน จ านวน 8 ดา้น แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตราวดัของลิเกิร์ต (Likert Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตราวดัของลิเกิร์ต (Likert Scale) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและปรับปรุง 
โดยค าถามเป็นแบบปลายเปิด เพื่อใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูท้  าการวิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลให้ผูท้รงคุณวุฒิ ได้แก่ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และ
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัไดท้  าการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองจริง
จานวน 30 ชุด เพื่อพิจารณาวา่แบบสอบถามไดส่ื้อสารกบัผูต้อบแบบสอบถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ทั้งในดา้นภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม หลงัจากนั้นจึงท าการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม
เพื่อเคร่ืองมือจะไดมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง ส่วนการตรวจสอบความเท่ียง 
(Reliability) ใช้ค่า Alpha ตามวิธีการหาค่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ท่ีระดบัไม่เกิน 1 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามเช่ือถือได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง

ในหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย กรุงเทพมหานคร และเก็บ
กลบัคืนมาไดท้ั้ง 260 ฉบบั 

 
 



การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และ ร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ความสุขในการท างาน และคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการทหาร 

สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย โดยค่าเฉล่ียและค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่า t-test, f-test (ANOVA) และสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

ผลการวจิัย 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุต  ่ากว่า 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบตัร อายุ
ราชการ 0-5 ปี มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความสุขในการท างานของขา้ราชการ สังกดัหน่วยบญัชาการทหาร
พฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย  
 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสุขในการท างาน โดยภาพรวม 
ระดับความสุขในการท างาน โดยภาพรวม  S.D. ระดับ 

1. ดา้น Happy Body (สุขภาพดี) 3.16 0.934 ปานกลาง 

2. ดา้น Happy Heart (น ้าใจงาม) 3.70 0.910 มาก 
3. ดา้น Happy Society (สังคมดี) 3.69 0.838 มาก 
4. ดา้น Happy Relax (ผอ่นคลาย) 3.37 0.887 ปานกลาง 
5. ดา้น Happy Brain (หาความรู้) 3.57 0.968 มาก 
6. ดา้น Happy Soul (ทางสงบ) 3.59 1.025 มาก 
7. ดา้น Happy Money (ปลอดหน้ี) 3.09 1.036 ปานกลาง 
8. ดา้น Happy Family (ครอบครัวดี) 3.48 1.130 มาก 

รวม 3.46 0.618 มาก 

 



จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความสุขในการท างานในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้น Happy Heart (น ้าใจงาม) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.70 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน Happy Society (สังคมดี) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 6. ด้าน 
Happy Soul (ทางสงบ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ดา้น Happy Brain (หาความรู้) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
ดา้น Happy Family (ครอบครัวดี) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ดา้น Happy Relax (ผ่อนคลาย) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.37 ด้าน Happy Body (สุขภาพดี) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และด้าน Happy Money (ปลอด
หน้ี) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ สังกดัหน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการท างาน  โดย
ภาพรวม 

โดยภาพรวม  S.D. ระดบั 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 2.77 0.993 ปานกลาง 
2. ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 3.49 0.839 มาก 
3. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง 3.59 0.811 มาก 
4. ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 3.44 0.861 มาก 
5. ดา้นลกัษณะการท างานหรือประชาธิปไตยในการท างาน 3.59 0.840 มาก 
6. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติส่วนตวักบัการท างาน 3.55 0.783 มาก 
7. ดา้นความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 3.74 0.857 มาก 

รวม 3.45 0.627 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง และดา้นลกัษณะ
การท างานหรือประชาธิปไตยในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตวักบัการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 ตามล าดบั 

 



4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ

ขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ไม่แตกต่าง
กนั  

จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ชั้นยศ อายุราชการ 
รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ไทย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ในขณะท่ี เพศ 
แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหาร
พฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่2 ความสุขในการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการทหาร สังกดั
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ไม่สัมพนัธ์กนั 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วย
บญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นกบัคุณภาพชีวติ
การท างานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยด้าน 
Happy Soul (ทางสงบ) มีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความสุขในการท างานของขา้ราชการ สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

(นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้น 
Happy Heart (น ้ าใจงาม)  รองลงมาคือ ด้าน Happy Society (สังคมดี)  และด้าน Happy Money 
(ปลอดหน้ี) มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lyubomirsky,s., King, L.A, & Diener, 
E. (2005) กล่าวไวว้่า คนท่ีมีความสุข (Happy individual) คือ บุคคลท่ีมีประสบการณ์ด้านอารมณ์
ทางบวก เช่น ความปีติ ความสมใจ และความภาคภูมิใจ บ่อยคร้ังและมีประสบการณ์กบัอารมณ์ทาง
ลบ เช่น ความเศร้า ความวิตกกงัวลและความโกรธ น้อยหรือไม่บ่อยคร้ัง ความสุขคนท างาน จึง
หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท างานท่ีตอ้งการให้ตนเป็นท่ียกยอ่งและยอมรับจาก
คนทัว่ไปการไดท้  างานในท่ีท างานท่ีมัน่คง มีความกา้วหน้า การเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาอย่าง
ทั่วถึง การมีผูบ้ ังคับบัญชาท่ีมีความเมตตาและกรุณาการมีเพื่อนร่วมงานท่ีจริงใจ การได้รับ
สวสัดิการท่ีพอเพียง และการไดรั้บความปลอดภยัจากการท างาน ซ่ึงถา้คนท างานไดรั้บส่ิงต่างๆ 



ดงักล่าวอยา่งบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง คนท างานก็จะท างานอยา่งมีความสุข (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และ
คณะ, 2552) 

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) 
กองบญัชาการกองทพัไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความ
เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านความกา้วหน้าและความมัน่คง และด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัตนาภรณ์ 
บุญมี (2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี  ผล
การศึกษาพบวา่ พนกังานเทศบาลต าบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี
โดยด้านท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้าน
ความกา้วหนา้ ดา้นสภาพท่ีท างานปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และดา้นภาวะอิสระในการ
ปฏิบติังานดา้นสังคมสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
ตามล าดบัและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ ณฐัณิชา ปิยปัญญา (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
มีดา้นท่ีคุณภาพชีวติในการท างานระดบัมากเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและ
สัมพนัธ์กบัสังคม รองลงมาคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคม และดา้นสภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ส่วนดา้นท่ีมีคุณภาพชีวติปานกลางและเป็นอนัดบัทา้ยสุดคือ ดา้นการ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ  

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ อายุราชการ รายได้ต่อเดือน และ
สถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการทหาร 
สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ี เพศ แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รณัชฤดี ป้องกนัภยั (2557) ท่ีไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนกังานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนกังาน ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานใหญ่ ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติส านกังาน
ใหญ่ ได้แก่ เพศ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
สภาพแวดลอ้มการท างาน ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ อายุ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน อตัราเงินเดือนและอายรุาชการ  



ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการทหาร 
สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย พบวา่ โดยรวมมีความสัมพนัธ์
กนัทุกด้าน ด้าน Happy Soul (ทางสงบ) มีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท าให้ผูค้นเกิดความเครียดและท าให้ความสุขลดลง ดงันั้น ผูค้นจึงมี
ความตอ้งการความสงบเพื่อหลีกหนีจากสภาวะความเครียดในปัจจุบนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วาริณี โพธิราช (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวติการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย พบว่า โดยภาพรวมของปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างใน
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้น
สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง
ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองค์การ ดา้น
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มี
ความสัมพนัธ์กนัในดบัปานกลาง มีเพียงดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคลท่ีลูกจา้ง
ในมหาวทิยาลยัฯ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1.1 ความสุขในการท างานของขา้ราชการ สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้าน Happy Money (ปลอดหน้ี) มีค่าเฉล่ียต ่ าท่ีสุด ดังนั้ น หน่วย
บญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ควรมีการส่งเสริมให้ก าลงัพล มีอาชีพ
และรายได้เสริม โดยการจัดฝึกอาชีพให้แก่ก าลังพลและครอบครัว นอกจากน้ี ควรจัดระบบ
สวสัดิการใหแ้ก่ก าลงัพล เช่น สวสัดิการเงินกูย้มืดอกเบ้ียต ่า เพื่อช่วยลดภาระดอกเบ้ียและช่วยแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสินของก าลงัพล 

1.2 คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) 
กองบญัชาการกองทพัไทย ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้น หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทน/ความดีความชอบของก าลงัพลท่ีเป็นธรรม โดยน าหลกัสมรรถนะในการประเมินผล
การปฏิบติังาน และพิจารณาดา้นค่าตอบแทน รวมถึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของก าลงัพลทุก
ระดับในการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได ้



1.3 ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ
ทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้วามส าคญัในความแตกต่างทางเพศระหวา่งเพศชายและเพศหญิง โดย
เพศหญิงอาจมีความละเอียดอ่อนดา้นความรู้สึก และความแตกต่างทางร่างกาย ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติและความสุขในการท างานได ้เช่น การพฒันาก าลงัพลเพศหญิงดา้นอาชีพเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวในการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน เป็นตน้ 

1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการทหาร สังกดัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) กองบญัชาการกองทพัไทย พบว่า 
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น ดงันั้น นทพ. ควรมุ่งเนน้การสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy 
Workplace) โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ ผา่นการจดักิจกรรม/โครงการ พฒันาก าลงัพลใหมี้ความสุขกบัการท างาน มีทศันคติ
ท่ีดีต่อองคก์ร เช่น การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั และการท างาน
ใหมี้ความสุข การท างานเป็นทีม เป็นตน้ 

2. ข้อเสนอแนะในการทาวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจยัในประเด็นเดียวกนั แต่ควรเพิ่มเติมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวฒันธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานและความ
ผกูพนัต่อองคก์รได ้

2.2 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรกบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น 
ภาวะผูน้ า ประสิทธิผลขององคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาองคก์รและบุคลากรต่อไป 
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