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การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 

(A STUDY FOR WORK ENVIRONMENT AFFECTING QUALITY OF LIFE  
FOR NONCOMMISSIONED OFFICERS OF SIGNAL DEPARTMENT) 

อดิเทพ มโนการ 1 ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร 2 

--------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหาร
สื่อสาร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภายนอกกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารจ านวน 337 คน ซึ่งมีตัวแปร
อิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ
     ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 1 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สภาพการท างาน ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต พบว่ามี
ตัวแปรอิสระของปัจจัยภายในทั้ง 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านสุขภาพและด้านจิตใจ 
ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตพบว่ามีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายนอก 2 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านครอบครัว และด้านเศรษฐกิจ 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมในการท างาน คุณภาพชีวิต 
______________________________ 
1 นักศีกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the correlation of desirable work environment 
affecting quality of life for noncommissioned officers of Signal Department. The objectives of this 
research will be stated as follows: 1) To study a different personal characteristics affecting quality of 
life for noncommissioned officers of Signal Department. 2) To study the relationship between work 
environment and quality of life for noncommissioned officers of Signal Department. 3) To study the 
relationship between internal personal and quality of life for noncommissioned officers of Signal 
Department. 4) To study the relationship between external personal and quality of life for 
noncommissioned officers of Signal Department. 
  The samples used in this research are noncommissioned officers of Signal Department, the 
total amount of samples is 337 personnel. Independent variables are including: personal characteristics, 
work environment, internal personal and external personal. Questionnaires are used for collecting data 
and statistics received are analyzed by SPSS program for processing significant results.  
  The results of this research indicate that a different incomes was affecting quality of life 
significant. Working conditions related to quality of life significant. Health and mentality related to 
quality of life significant. The family and the economy related to quality of life significant. 
KEYWORDS: WORK ENVIRONMENT, QUALITY OF LIFE 
บทน า 
 การท างานเป็นกิจกรรมที่แต่ละคนกระท าขึ้นด้วยก าลังกายและก าลังใจ เพื่อจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ เช่น เพื่อการด ารงชีวิต ความสบายใจ ช่วยส่งเสริมสังคม ความมีหน้ามีตาในสังคม การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้วยมีความคาดหวังว่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนเพื่อเลี้ยงชีพ การ
ท างานมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน บางงานท าแล้วเสร็จสิ้นเป็นงาน ๆ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นคร้ังคราว ไม่มีข้อผูกมัดผูกพันใด ๆ บางงานเมื่อท าแล้วมีความ
ต่อเนื่องจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานตลอดการจ้างงาน เป็นงานที่ท าซ้ าแล้วซ้ าอีก เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการต่อเน่ือง ส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นงานประจ าที่ต้องท า 
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวัน 
 การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานนั้น มีลักษณะงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
มีการท างานที่เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน การท างานภายใน
องค์การนั้น นอกจากการท างานได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนแล้ว ยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างเป็น
แรงจูงใจ ท าให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังท าให้
บุคลากรยึดมั่นและผูกพันกับองค์การ เช่น สวัสดิการด้านต่าง ๆ  ความก้าวหน้าในการท างาน ลักษณะ
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ของสถานที่ในการท างาน บรรยากาศในการท างาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวในสถานที่ท างาน นั่นคือ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความพึงพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเกี่ยวพันกับบุคลากรโดยตรง 
อีกทั้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างน้อยหนึ่งในสามที่อยู่กับการท างาน มีความเป็นไปได้ในอนาคตที่ต้อง
ใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานมากขึ้น ซึ่งใช้เวลาในที่ท างานพอ ๆ กับอยู่ที่บ้าน การจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในการท างานทีดีย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน หากจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมส าหรับการท างาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร ตรงกันข้ามหากสภาพแวดล้อม
ในการท างานไม่เหมาะสม บุคลากรอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันเป็นสิ่งบั่นทอนทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ (สวรัตน์ สวชนไพบูลย์, 2548: 1) ผลกระทบทางร่างกายหรือจิตใจของบุคลากรจะ
มีผลต่อการด ารงชีวิตในแต่ละวัน การได้ใช้ชีวิต ใช้เวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสมใน
การท างานซึ่งเป็นเวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันเพียงพอที่จะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกดี มีความสุข ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้น นั่นก็หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันส่งผลต่อองค์การ 
ครอบครัวและประเทศชาติ 
 การที่จะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกดี  มีความสุข มีปัจจัย อ่ืน  ๆ มาเกี่ยวข้อง นอกจาก
สภาพแวดล้อมในการท างานแล้ว ยังมีปัจจัยภายในหรือแรงจูงใจภายในและปัจจัยภายนอกหรือแรงจูงใจ
ภายนอกของแต่ละบุคคลทั้งที่มองเห็นเป็นรูปธรรม และที่เป็นนามธรรมเลยจากการมองเห็นด้วยตา 
แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
ตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมค่อนข้างถาวร แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง ค าชม การได้รับการยอมรับยกย่อง เป็นต้น 
แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม (ธีระ เหลืองนทีเทพ และ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, มปป.) 
 คุณภาพชีวิตเป็นสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตที่จะสามารถส่งผลให้ด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชีวิตที่เป็นสุขควร
ประกอบด้วย การมีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงับความอยาก ควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่มีทุกข์
หรือมีแต่ก็ไม่มากจนเกินแก้ไข มีเพื่อนฝูง ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนและธรรมชาติได้ตามสมควร 
มีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้พอเพียงอย่างยั่งยืน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข มีที่อยู่อาศัย มี
ที่ท ากิน มีอาชีพและรายได้ตามสมควร มีความเสมอภาค ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพ มีการศึกษา 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข 
 บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมการทหารสื่อสารเป็นนายทหารชั้นประทวนจ านวนกว่าสองพันนาย 
เป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาให้เป็นผล  ด้วยภารกิจที่ต้องปฏิบัติและ
รับผิดชอบ กรอปกับบุคลากรทางทหารถูกฝึกมาให้เป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามค าสั่งที่
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ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท าให้งานส่วนใหญ่ปฏิบัติได้อย่างเป็นผล แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่างาน
ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามเป้า แต่การท างานยังมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งผลไปยังคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการท างานของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวน กรมการทหารสื่อสาร เพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมในการท างานของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวน กรมการทหารสื่อสารที่แท้จริง และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้ข้าราชการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอันจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 
วัตถุประสงค์   
            1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
            2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
                3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน
กรมการทหารสื่อสารที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหาร
ชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
 3. ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร 
 4. ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร   ศึกษาเฉพาะ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ประกอบด้วย เพศ  อายุ  การศึกษา รายได้ต่อ
เดือน สถานภาพ ชั้นยศ  อายุงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย  ความมั่นคงความ
ปลอดภัย  โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  องค์การและการจัดการ  ค่าจ้าง  การนิเทศงาน  สภาพการ
ท างาน สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย สุขภาพ และจิตใจ ปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย ครอบครัว ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและด้านเศรษฐกิจ  



45 
 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 
 

  ขอบเขตประชากร   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็น นายทหารชั้นประทวนกรมการทหาร
สื่อสารเท่านั้น  
 ขอบเขตระยะเวลา  การวิจัยคร้ังนี้ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ     2. อายุ     3. การศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน   5. สถานภาพ 
6. ชั้นยศ     7. อายุงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ปัจจัยภายใน 

1. ด้านสุขภาพ 
2. ด้านจิตใจ 
 

ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านครอบครัว 
2. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. ความมั่นคงปลอดภัย  
2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  
3. องค์การและการจัดการ  
4. ค่าจ้าง  
5. การนิเทศงาน  
6. สภาพการท างาน  
7. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่
ได้รับ  

คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหาร
ชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร และน า
ผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการบรรจุข้าราชการ 
            2. ทราบถึงสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น 
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร และน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
 3. ทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น 
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร และน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
แนวคิด 
 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 นารีรัตน์ นิลประดับ (2547: 43) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่า หมายถึง สิ่ง
ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะท างานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีผลต่อการท างานและให้ความหมาย
ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานว่า หมายถึง การที่บุคคลเห็น ได้ยินหรือเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวบุคคลขณะท างานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งจะมีการตีความหมายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจและมี
ผลต่อการท างาน 
 ชนัดดา ยังสี (2549: 14-15) กล่าวถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน  หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลน า ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัวทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรม
และที่เป็นนามธรรม สภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมในการท างานทาง
จิตหรือทางสังคมภายในองค์การผ่านขั้นตอนการจัดระเบียบ  การตีความน าไปสู่การตัดสินใจ การ
แสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง ซึ่งการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคลว่าดีหรือไม่นั้นอาจ
มีความแตกต่างกัน 
 Nicklin (1997 อ้างถึงใน ชูศรี มโนการ 2548: 39) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมในการท างานว่า เป็น
สภาพการท างานที่จะส่งผลให้ผู้นิเทศประสบความส าเร็จอย่างมาก คือ สัมพันธภาพที่ดี ที่ประกอบด้วย 
การชื่นชม ความนับถือ การให้ก าลังใจ และการสนับสนุน 
  สุชาดา สีสุวรรณ (2546: 8-9) เลือกองค์ประกอบสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อท าการวิจัย 
ดังนี ้
 1. ความรู้สึกมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน หมายถึง การได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็น
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ธรรม พิจารณาเลื่อนต า แหน่งอย่างเหมาะสม ให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี ยอมรับและยกย่อง
ชมเชยพนักงาน เมื่อปฏิบัติงานดี ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อ และมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้
งานมากขึ้น 
 2. ความรู้สึกพอใจในค่าจ้าง หมายถึง การได้รับเงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนการท างานโดย
พิจารณาในเร่ืองของจ านวนค่าจ้างที่เหมาะสมกับปริมาณของผลงานและมีวิธีการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรม
เสมอภาค 
 3. ความรู้สึกพอใจในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การได้รับข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานที่องค์การก าลังท าอยู่และ
ก าลังจะท าในอนาคต การรับรู้เกี่ยวกับสายการท างานและอ านาจบังคับบัญชา การรับรู้ข่าวสารด้าน
นโยบายและกระบวน การท างาน และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์การและบุคคลต่าง 
ๆ ในองค์การ 
 4. ความรู้สึกพอใจในสภาพการท างาน หมายถึง สภาพที่มีความสะอาด มีระเบียบ มีความ
ปลอดภัย เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้เสมอ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มี
เสียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานที่ให้ออกก าลังกาย มี
โรงอาหารใกล้ ๆ มีศูนย์อนามัย มีสถานที่จอดรถ 
 5. ความรู้สึกพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ หมายถึง สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากค่าจ้างที่บุคคลได้รับ ได้แก่ เบี้ยบ าเหน็จบ านาญวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี การลา ค่ารักษาพยาบาล การจัดประกันภัย เป็นต้น 
 Gilmer (1973 อ้างถึงใน รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง 2547: 12-14) ได้แบ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่เป็นองค์ประกอบที่จะเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน คอื 
 1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การที่ได้รับความเป็นธรรม
จากผู้บังคับบัญชา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจ และปลอดภัยที่จะได้ท างานในองค์การ ซึ่งจาก
งานวิจัยพบว่า คนที่มีพื้นความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมั่นคงในงานนี้มีความส าคัญมาก 
แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส าคัญมากนัก 
 2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for advancement) ได้แก่ การได้มีโอกาสเลื่อน         
ต าแหน่งสูงขึ้น องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนอย่างเป็นธรรม พิจารณาเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสม ให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี
ยอมรับและยกย่องชมเชยพนักงานเมื่อปฏิบัติงานดี ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อ และมีการ
ฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึ้น 
 3. องค์การและการจัดการ (Company and management) ได้แก่ ลักษณะการจัดโครงสร้างของ 
องค์การ การวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติภายในองค์การ ชื่อเสียงและการด าเนินงานขององค์การ 
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 4. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนการท างาน โดยพิจารณาในเร่ืองของ
จ านวนค่าจ้างที่เหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมเสมอภาค 
 5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic aspects of the jobs) เป็นเร่ืองของงานที่ท าอยู่เป็นงานที่
ท า ให้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความภาคภูมิ มีสถานภาพ มีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับนับถือเป็นงานบริการ
สาธารณะ เป็นงานที่ตรงตามความสามารถ เป็นงานที่ส่งเสริมความคิดริเร่ิมเป็นงานท้าทาย และท าให้เกิด
มีการเปลี่ยนแปลง 
 6. การนิเทศงาน (Supervision) คือการได้รับความเอาใจใส่ได้รับการตรวจแนะน างานอย่าง
ใกล้ชิด และได้รับทราบการท างานที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน การนิเทศงานมี
ความส าคัญที่จะท า ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานที่ท าได้ การนิเทศงานไม่ดี 
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า ให้เขาตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงาน 
 7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social aspects of the jobs) คือ การได้ท างานอยู่ในกลุ่มที่มี
ความคล้ายคลึงกับตน ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างาน มีความสามัคคีรู้จักหน้าที่ของ
ตน มีกลุ่มท างานที่ฉลาดมีประสิทธิภาพ 
 8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การให้ข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานที่องค์การก าลังท า อยู่และก าลังจะท าใน
อนาคต การรับรู้เกี่ยวกับสายการท างานและอ านาจบังคับบัญชา การรับรู้ข่าวสารด้านนโยบายและ
กระบวนการท างาน และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการท า งานขององค์การและบุคคลต่าง ๆ ในองค์การ 
 9. สภาพการท างาน (Working conditions) คือ สภาพที่มีความสะอาด มีระเบียบ มีความปลอดภัย 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรจัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้เสมอ มีอากาศถ่ายเทดีไม่มีเสียงรบกวน
และแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานที่ให้ออกก าลังกาย มีโรงอาหารใกล้ 
ๆ มีศูนย์อนามัย มีสถานที่จอดรถ 
 10. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ (Benefits) คือสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอ่ืน ๆ 
นอกเหนือไปจากค่าจ้างที่บุคคลได้รับ ได้แก่ เบี้ยบ าเหน็จบ านาญ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี การลา ค่า
รักษาพยาบาล การจัดประกันภัย เป็นต้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ในการศึกษาครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่าสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ที่ส่งผลให้เกิดภาวะ
กดดัน ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ท างานโดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง
ปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง การนิเทศงาน สภาพการท างาน 
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ 
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 ปัจจัยภายในและภายนอกของบุคคล 
 วิทมา ธรรมเจริญ (2555:41) ได้กล่าวถึงปัจจัยภายในและภายนอกของบุคคลโดยเร่ิมจาก 
ความสุขและให้ความหมายของค าว่าความสุข หมายถึง การประเมินความพึงพอใจในชีวิตโดยภาพรวม
ของผู้สูงอายุ โดยได้จากค าถามที่ว่า ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของท่าน มากน้อย
เพียงใด และได้ให้ค าจ ากัดความของปัจจัยภายในและภายนอกว่า ปัจจัยภายใน หมายถึง ความสุขที่ เกิด
จากความรู้สึกหรือการปรุงแต่งทางอารมณ์ ได้แก่ ภาวะทางอารมณ์ เช่น รู้สึกเบื่อ ๆ ไม่สนใจคนและ /
หรือสิ่งรอบตัว ขาดสมาธิ ซึมเศร้า รู้สึกดีๆ รู้สึกกลัววิตกจริต เครียด นอนไม่หลับ /หลับยาก เป็นต้น 
รวมถึงความรู้สึกที่เกิดจากการประเมินสุขภาพกายของตนเอง ดังนั้นปัจจัยภายในที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยทางด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย สถานภาพสมรส การ
พบปะติดต่อกับบุตร เขตที่อยู่อาศัย การท างานภารกิจทางสังคมและศาสนา 
 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 อรรถพงษ์ อินทพงษ์ (2551: 11) สรุปว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจสังคมและเศรฐกิจ มีความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันในแต่
ละวันได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ยังสามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนของตนเองได้ 
 ปรีญธร สุทวีทรัพย์ (2553: 3) คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตที่บุคคลแต่ละคนจะ
ด ารง ชีวิตอยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ ได้โดยมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการตอบสนองความต้องการ
กินดีอยู่ดี เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม โดยคุณภาพชีวิตที่ดีต้องครอบคลุมในทุก ๆ มิติ ทั้งกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพ
การด ารงชีวิตที่บุคคลแต่ละคนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ ได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการท าให้มีการกินดีอยู่ดี เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิธิมา สมบูรณ์ทรัพย์ (2544) พบว่ารายได้ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการทหาร สังกัดกรมการเงินทหาร  
 มานะวุฒิ ศรีนคร (2551) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันซ่อมบ ารุง 
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พบว่าด้านสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
ก าลังพลและสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวและไม่ค่อย
เจ็บป่วย  
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 ธราพงษ์ มะละค า (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกรณีศึกษา
นายทหารชั้นประทวนกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์พบว่าด้านสุขภาพอนามัย
มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์สูง 
 ปรีญธร สุทวีทรัพย์ (2553) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาด 
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมี
จ านวนทั้งสิ้น 2,148 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณ หาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ระดับความคลาดเคลื่อน    ± 5 % (α = 0.05) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 337 คน ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานและคุณภาพชีวิตมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ และตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ANOVA t-test และ ANOVA F-test การทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 มีอายุ 25-35 ปี และ36 - 
45 ปี  จ านวน 113 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 169 คน มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด 
คือ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มียศ จ่าสิบเอก จ านวน 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 มีอายุงาน 5 - 10 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3   
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 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ความมั่นคงปลอดภัย  
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  
องค์การและการจัดการ  
ค่าจ้าง  
การนิเทศงาน  
สภาพการท างาน 
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ 

1.60 
1.00 
1.40 
0.00 
2.00 
1.83 
3.40 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

7.51 
6.89 
7.34 
6.98 
7.36 
7.31 
7.89 

1.73 
1.83 
1.61 
1.97 
1.55 
1.46 
1.53 

                           รวม 7.32 1.40 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานในภาพรวมพบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากที่สุด
ไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับ ความมั่นคงปลอดภัย การนิเทศงาน 
องค์การและการจัดการ สภาพการท างาน ค่าจ้าง โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  
 พิจารณาในแต่ละด้าน ได้ดังนี้  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความมั่นคงปลอดภัย 
พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารรู้สึกว่างานที่ท าอยู่เป็นงานที่มีความมั่นคง
ต่อการด ารงชีวิตอยู่ในระดับความคิดเห็นสูงมาก ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านโอกาสก้าวหน้า
ในการท างาน พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารได้รับพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้าน
องค์การและการจัดการ พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารไม่ล าบากใจ
ที่ต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านค่าจ้าง 
พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
การท างานที่เหมาะสมกับปริมาณของผลงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้านการนิเทศงาน พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารทราบถึง
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้านสภาพการท างานพิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด หน่วยงานของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสารมีเวลาในการท างานแต่ละวันอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ พิจารณาในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย 
 3. ปัจจัยภายใน 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
     ด้านสุขภาพ 
     ด้านจิตใจ 

1.80 
2.00 

10.00 
10.00 

7.14 
7.76 

1.52 
1.66 

          รวม 7.46 1.43 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายใน เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้ดังนี้  ปัจจัยภายในด้านสุขภาพ พิจารณาในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง ปัจจัยภายในด้านจิตใจ พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสารสามารถท ากิจกรรมทางศาสนาได้ตามต้องการ รองลงมา ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสารมีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงาน  
 4. ปัจจัยภายนอก 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ด้านครอบครัว  
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ด้านเศรษฐกิจ 

0.00 
2.00 
0.00 

10.00 
10.00 
10.00 

7.76 
6.81 
5.76 

1.87 
1.69 
2.12 

                          รวม 6.77 1.52 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายหัวข้อทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย ด้านครอบครัว ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและด้าน
เศรษฐกิจ พบว่าด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ ปัจจัยภายนอกด้านครอบครัว พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้าราชการ
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นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมีความสุขเมื่อได้พบปะกับบุคคลในครอบครัว ปัจจัย
ภายนอกด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารพอใจในช่วงเวลาอิสระจากงานในแต่ละวัน ปัจจัยภายนอก
ด้านเศรษฐกิจ พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ หากท่านมีหนี้สินท่านสามารถผ่อนช าระโดยไม่มี
ผลกระทบค่าใช้จ่ายในเร่ืองส่วนตัวและครอบครัว     รองลงมา ได้แก่ ท่านมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ในเร่ืองส่วนตัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านใช้บริการเงินกู้นอกระบบ เพื่อน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว  
 
 5. คุณภาพชีวิต 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร 

คุณภาพชีวิต Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
คุณภาพชีวิต 0.00 10.00 7.50 1.67 

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ครอบครัวของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหาร
สื่อสารมีความภาคภูมิใจในตัวของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารเป็นอย่ างมาก    
รองลงมา ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารพอใจกับการใช้เวลาในการ
ท างาน ครอบครัว สังคม และเวลาส่วนตัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสารมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัว  
 6. การทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการระดับ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ระดับนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานแบ่งองค์ประกอบ
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง 
การนิเทศงาน สภาพการท างาน สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ ผลการวิจัยความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิต พบว่า มีเพียงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 1 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการระดับนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร พบว่ามีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายในทั้ง 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 คือ ด้านสุขภาพและด้านจิตใจ 
 สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการระดับนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร ปัจจัยภายนอกแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว 
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและด้านเศรษฐกิจ ผลการวิจัยความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต 
พบว่า มีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายนอก 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านครอบครัว 
ด้านเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t sig 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (a) 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
1. ความมั่นคงปลอดภัย  
2. โอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน  
3. องค์การและการจัดการ  
4. ค่าจ้าง  
5. การนิเทศงาน  
6. สภาพการท างาน  
7. สวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ 
ปัจจัยภายใน 
1. ด้านสุขภาพ 
2. ด้านจิตใจ 
ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านครอบครัว 
2. ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
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.134 
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.014 

.033 
 

-.093 
.038 
.124 
.126 
-.009 

 
 

.130 

.232 
 

.235 
-.060 

 
.249 

1.487 
 
 

.250 

.541 
 

-1.491 
.656 

1.791 
2.033 
-.168 

 
 

2.631 
3.864 

 
5.017 
-1.205 

 
5.521 

.138 
 
 

.803 

.589 
 

.137 

.512 

.074 

.043 

.867 
 
 

.009 

.000 
 

.000 

.229 
 

.000 

 
 
 

.361 

.312 
 

.296 

.341 

.239 

.301 

.381 
 
 

.470 

.318 
 

.525 

.467 
 

.563 

 
 
 

2.770 
3.204 

 
3.375 
2.935 
4.180 
3.326 
2.628 

 
 

2.127 
3.140 

 
1.905 
2.142 

 
1.775 

 
Model R R Square Adjusted 

R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
F sig 

1 .792 .627 .614 1.04272 45.477 .000* 
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 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.792 แสดงว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมใน 
การท างาน ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น 
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร ระดับสูง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารคิด
เป็น 62.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 
62.7 ที่เหลืออีก 37.3 เปอร์เซ็นต์เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรายได้ต่อเดือนมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของ
ข้าราชการ มีรายได้ที่เพียงพอกับการดูแลครอบครัวและค่าใช้จ่ายในเร่ืองส่วนตัว การมีหนี้สิ นทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมถึงมีรายได้เหลือเพียงพอส าหรับการออม ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพ ชั้นยศ อายุงาน ความแตกต่างในแต่ละด้านไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้
เนื่องมาจาก เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ที่แตกต่างกันยังคงได้รับสวัสดิการที่ เท่าเทียมกัน การศึกษาที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากจบการศึกษาที่สูงขึ้นก็ไม่ได้รับการปรับระดับชั้นเงินเดือน
หรือเงินเพิ่มพิเศษในด้านอ่ืนๆ ชั้นยศสูงขึ้นจะมีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าชั้นยศที่น้อยกว่า แต่ทุกชั้นยศยัง
ได้รับการพิจารณาให้บรรจุท างานพิเศษเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ สถานีวิทยุโทรทัศน์ได้ในระดับเดียวกัน 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสภาพการท างาน มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก 
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมีเวลาในการท างานแต่ละวันอย่างเหมาะสม มี
แสงสว่างเพียงพอต่อการท างาน มีการจัดอุปกรณ์การท างานอย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน 
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของรักชนก บูรฮานี (2555) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
บริษัท ดูอ้ิงเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็น
เพราะข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารรู้สึกว่างานที่ท าอยู่เป็นงานที่มีความมั่นคง
ต่อการด ารงชีวิต เกิดความอบอุ่นใจและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ข้าราชการนายทหารชั้นประทวน
กรมการทหารสื่อสารส่วนใหญ่มีความรู้สึกงานที่ท าอยู่ไม่มีความกังวลและสามารถรับราชการจน
เกษียณอายุราชการหรือตามที่ข้าราชการต้องการ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ผลวิจัยพบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะ 
ความรู้สึกเชื่อมั่นที่มีต่อความก้าวหน้าในการงาน ทั้งในเร่ืองของรายได้และต าแหน่งงาน โอกาสที่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ได้รับโอกาสที่เท่า
เทียมกัน อีกทั้งการเลื่อนยศข้าราชการนายทหารชั้นประทวนเป็นไปตามวาระ จากยศสิบตรีเลื่อนยศ
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สูงขึ้นเป็นสิบโทและสิบเอก เลื่อนยศจากจ่าสิบตรี เป็นจ่าสิบโทและจ่าสิบเอกเป็นไปตามวาระ ยกเว้น
ช่วงชั้นยศจากสิบเอกเป็นจ่าสิบตรีต้องมีการสอบแข่งขันระหว่างข้าราชการด้วยกันเองซึ่งข้าราชการ
ยอมรับในกฎระเบียบนี้เป็นอย่างดี กอปรกับข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร
ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นโอกาสที่เท่าเทียมกัน ผู้ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไปยัง
ได้รับโอกาสให้สอบการแข่งขันเลื่อนยศและต าแหน่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นที่ไฝ่ฝันของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวน อีกทั้งเมื่ออายุครบ 55 ปีก็ยังได้รับการเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ยศร้อยตรี ด้านองค์การและการจัดการ ผลวิจัยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร
มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในเร่ืองการปรับโครงสร้างขององค์กรน้อย ส่วนใหญ่จะบรรจุรับราชการใน
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการการปฎิบัติงานในแต่ละต าแหน่งล้วนแล้วต้องปฏิบัติตามนโยบาย ตามค าสั่ง 
ด้วยเป็นไปตามวัฒนธรรมขององค์การ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านองค์การและการจัดการจึง
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร  ด้านสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ ผลวิจัยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆที่ข้าราชการได้รับเช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย มีสวัสดิการด้าน
เคร่ืองแบบ สวัสดิการที่พักอาศัย สวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ในแต่ละรายการเป็นความจ าเป็นพื้นฐาน
ของข้าราชการ และทุกคนที่รับราชการทหารได้รับตามสิทธิของตนทุกคน 
 ปัจจัยภายใน พบว่ามีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายในทั้ง 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้าน
สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่าง
มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่
ต้องค านึงถึงในล าดับต้น ๆในการรับราชการทหาร มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายเป็นประจ า ข้าราชการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดต้องท าการทดสอบใหม่ หาก
ทดสอบแล้วยังไม่ผ่านมีผลถึงการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนยศและต าแหน่ง  ด้านจิตใจ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี 
แจ่มใส มั่นคง มีความรักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ยอมรับนับถือผู้อ่ืนและตนเอง การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่
บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับ
ความ เศร้า หรือกังวล ถ้าภาวะจิตใจของบุคคลอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงมีความทุกข์ทางจิตใจก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยภายนอกด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 



58 
 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 
 

ทั้งนี้เน่ืองจาก สถาบันครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิต เป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตประจ าวันในแต่ละวัน ผู้ที่
มีครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว ปรองดองสมานสามัคคี บุคคลในครอบครัวได้รับความส าเร็จในชีวิตและ
มีความสุข สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มานะวุฒิ ศรีนคร(2551) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้น
ประทวน กองพันซ่อมบ ารุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พบว่า คุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัวอยู่ในระดับค่อยข้างดี ก าลังพลและสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีความสุขในการอยู่ร่วมกัน
อย่างราบร่ืน ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการที่
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในเร่ืองส่วนตัวและ
ครอบครัว มีรายได้หักจากรายจ่ายแล้วยังมีเหลือส าหรับการออม ทั้งหมดเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมมีการกินดีอยู่ดี เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทิพวัลย์ 
วรรณโชติผาเวช (2546) ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีควาสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต บ่งชี้ถึงระดับคุณภาพชีวิตได้ ในฐานะ
ค้ าจุน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร รักในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานเพราะเป็นสภาวะการของการเร่ิมมีอาชีพที่มั่นคง ควรให้มีการอบรมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้
มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตการเป็นทหารมากยิ่งขึ้น มีความหวังในความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ เห็น
ความส าเร็จของรุ่นพี่  
 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง แสดงให้เห็นว่าการรับราชการทหารมีอนาคตที่ดี การได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนเป็นไปตามก าหนดและ
มีการเพิ่มค่าจ้างอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามล าดับขั้น
อย่างสม่ าเสมอ ด้วยความยุติธรรมและมีคุณธรรม 
 ด้านองค์การและการจัดการ ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความจงรักษ์ภักดิ์ดีต่อองค์การ มีการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนโดยไม่มีความล าบากใจ ควร
เพิ่มให้นายทหารประทวน ที่มีอายุและมีประสบการณ์ในการท างานมาก เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและการบริหารงานของหน่วย  
 ด้านค่าจ้าง ต้องพิจารณาถึงสวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเติมให้กับผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบมากขึ้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ   ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ของก าลังพลที่มีความสนใจ ตลอดจนให้ค าแนะน าในการด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
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   ด้านการนิเทศงาน ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พบว่า ข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารทราบถึงขอบเขตหน้าที่  ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารรับทราบข้อมูลการท างานที่ถูกต้อง
จากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ส่วนการได้รับปฐมนิเทศในงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ควรเพิ่มให้มีการปฐมนิเทศให้กับข้าราชการทุกคนและปรับหลักสูตรเนื้อหาให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน มีการประเมินทั้งก่อนและหลังการอบรม 
 ด้านสภาพการท างาน ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงมี
ความพอใจในสถานที่ท างาน แต่ก็ควรปรับปรุงสถานที่ท างานให้ทันสมัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความจ าเจ  
 ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยได้ สามารถลาหยุด
พักผ่อนประจ าปีได้ทุกปี มีสวัสดิการด้านเคร่ืองแบบ มีสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรมีสวัสดิการที่พัก
อาศัย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงระเบียบต่าง ๆในเร่ืองสวัสดิการหรือผลประโยชน์เหล่านี้
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการในการด าเนินกรรมวิธีเพื่อให้ได้รับสวัสดิการหรือผลประโยชน์
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเน้นปัจจัยและ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น นายทหารชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง พลทหารกองประจ าการ เป็นต้น 
 ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
อ่ืนๆ เช่น การจดัท าวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้แนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนๆนอกเหนือจากงานวิจัยนี้  
 ควรมีการวิจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในแต่ละระดับย่อยๆใน
องค์การเพื่อจะได้ข้อมูลที่แน่นอนและชัดเจนในการวางแผนการพัฒนาหน่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของเหตุการณ์ ตามเวลาทีเปลี่ยนไป 
เอกสารอ้างอิง 
กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์. “โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
กัณฑิมา ศรีวิลัย. “การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
 บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. 
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กาญจนา แดงมาดี. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.’ วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคม
ศาสร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545. 

จิตสุดา มงคลวัจน์. “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท ซี.พ.ีค้าปลีกและการตลาด จ ากัด.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 

จุฑาภรณ์ รุจิวรรณ. “การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงาน 
 ฝ่ายผลิต : กรณีศึกษา บริษัท 505 โภคภัณฑ ์(จ ากัด).” วิทยานิพนธ์ปริญญาหลักสูตร 
 อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการ

จัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550. 
ชนัดดา ยังส.ี “การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานและความเหนื่อยหน่ายกับการตั้งใจลาออกของ

พนักงาน.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ภาควิชามนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2549. 

ชุติมา เทียนใส. “คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมพลาธิการทหารบก.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไปวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.   

ชูศรี มโนการ. “การวิเคราะห์ตัวประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ.”  
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  

 คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
ณรงค์กร ศิรฺกุล. “คุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างประจ าสังกัดส่วนวิชาทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ทิพวัลย์ วรรณโชติผาเวช. “คณุภาพชีวิตผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546. 

ธนู ชมภูงาม. “คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
กรมการขนส่งทางบก.” ภาคนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทั่วไป 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550. 
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ธราพงษ์ มะละค า. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกรณีศึกษานายทหารชั้นประทวน
กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค์.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ธีระ เหลืองนทีเทพ และสุทธนิันทน์ พรหมสุวรรณ. “การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษาโรงเรียนพาณิชยการ.”   

 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ม.ป.ป. 
นารีรัตน์ นิลประดับ. “บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานและ

พฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าท่ี ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 

นิธิมา สมบูรณ์ทรัพย์. “ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการทหาร 
สังกัดกรมการเงินทหาร.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2544. 

นิรมล พิมน้ าเย็น. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมใน
การท างานกับผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน.” 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  

 คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 
เนตรนภา พงษ์ศร.ี “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานของชุมชนตัดใหม่

เทศบาลนครนครสวรรค์.”  วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขายุทธศาสตร์การ
พัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2552. 

นภดล จิเจริญ. “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน ศึกษากรณี กองพัน
นักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร ค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ปรีญธร สุทวีทรัพย์. “คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร.” 
 การค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 
ประภาส บารมี. “คุณภาพชีวติของประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนชาวแพ อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก.”  
 การค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 
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ปิ่นสอาด สหนาวิน. “คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร.” ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553.  

พราว ศาลิคุปต. “ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 

ภัทรพร เชาวนปรีชา. “สภาพแวดล้อมในการท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความเครียดในการ
ท างานของพนักงานโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน).” วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 

ภาวัต วรรธสุภัทร. “คุณภาพชีวิตต ารวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการต ารวจนครบาล 5.”
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 

มาลินี คาเครือ. ”คุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), คณะสถติิ
ประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 

เมธินี นิจพิทักษ์. “ทัศนคติต่อการบริการ สภาพแวดล้อมในการท างาน วัฒนาธรรมองค์การและความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.  

รักชนก บูรฮานี. “ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร บริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด” การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก, 2555. 

รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ. “คุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักความจ าเป็นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ.” ภาคนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานโยบาย
สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550. 

รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง. “ความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหนื่อยล้าทาง
จิตใจและสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเลนส์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 

วรรณภา เสนา. “การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสายการผลิต บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ 
จ ากัด.” สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 
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วิทมา ธรรมเจริญ. “อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีต่อความสุขของผู้สูงอายุ.” 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), คณะสถิติประยุกต์, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555. 

สวรัตน์ สวธนไพบูลย์. “ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชามนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2548. 

สัญชัย จิตต์ประสงค์. “ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของครูท่ีปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2548. 
สารัตน์ เงินเขียว. “บทบาทของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทย

มุสลิมในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549. 

สุกิจ จิตอนงค์. “คุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน ศึกษากรณีกรมข่าวทหารเรือ.” วิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552. 

สุบัน โยทุม. “คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สังกัดต ารวจภูธรจังหวัด
เลย.”วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา,สถาบันราชภัฏเลย, 2544. 

สุระ จั่นเพ็ชร์. “การศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต : 
กรณีศึกษา บริษัท มูซาชิ ออโต้ พาร์ท จ ากัด.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต, ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553. 

สุนันท์ วิรัชวรกุล. “คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร.” การ
ค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 

สุชาดา สีสุวรรณ. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมในการท างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แองโกล-ไทย จ ากัด.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. 
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สุมิดา เหมือนครุฑ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน คุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทผลิตชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. 

สมพจน์ กวางแก้ว. “คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานหญิงในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าจังหวัดอุดรธานี.” 
   วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 
ศิรินุช ฉายแสง. “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดอ านาจเจริญ.” วิทยานิพนธ์ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2553. 
อรรถพงษ์ อินทพงษ์. “การศึกษาคุณภาพชีวิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยภูเขา ต าบลวาวี อ าเภอ 
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