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บทคัดย่อ 
  การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัใน
การท างาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน ด้านความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  
ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่าง 
การท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล และดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุงาน และระดบัเงินเดือน  ประชากรใน
งานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  (SPSS) หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 360 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 การศึกษาสูงสุดระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 มีอายุงาน 1 - 5 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 และระดบั
เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  
  2)  คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นสุขภาพและ
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ความปลอดภยัในการท างาน ดา้นบทบาทระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุลและดา้นประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  
ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, พนกังาน, องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึกในพระบรมราชูปถมัภ ์

ABSTRACT 
  The research of The Quality of Work Life of Personnel at The War Veterans Organization of 
Thailand Under Royal Patronage of His Majesty The king. The objective is to study The Quality of 
Work Life of Personnel at The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His 
Majesty The king.  The factors of research include Adequate and Fair Compensation, Safe and Healthy 
Working Conditions, Immediate Opportunity to Use and Develop Human Capacities, Future 
Opportunity for Continued Growth and Security, Social Integration in the Work Organization, 
Constitutionalism in the Work Organization, Work and the Total Life Space and The Social Relevance 
of the Work Life. That are classified by Personal factors were include Sex, Age, Status , Education, 
Years’ experience and Average monthly income. The population used is Personnel at The War Veterans 
Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty The king. The samples used in this 
research amount of 360 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed 
by using SPSS for Social Science. The statistics was percentage, minimum, maximum, mean and 
standard deviation. 
  The results found that 1) Total sampling are all respondents 360 peoples. Most are female 229 
peoples representing 63.60%. Most aged 31 - 40 years old 169 peoples representing 46.90%. Most are 
single 185 peoples representing 51.40%. Most are Bachelor’s degree 305 peoples representing 84.70%. 
Most are years’ experience 1 - 5 years 140 peoples representing 38.90% and most are average income 
per month 20,000 – 30,000 baht 127 peoples representing 35.30%. 
 2) Quality of Work Life of Personnel at The War Veterans Organization of Thailand Under 
Royal Patronage of His Majesty The king overall is at a moderate level. Considering each side, then that 
side is the high level of Safe and Healthy Working Conditions, Work and the Total Life Space and The 
Social Relevance of the Work Life respectively. The other side is moderate level of Adequate and Fair 
Compensation, Future Opportunity for Continued Growth and Security, Social Integration in the Work 
Organization, Immediate Opportunity to Use and Develop Human Capacities and Constitutionalism in 
the Work Organization respectively. 
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บทน า 
  การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวไดว้่า การท างานเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตท่ีปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสงัคมอุตสาหกรรม คาดกนัว่ามนุษยไ์ดใ้ชเ้วลาถึง
หน่ึงในสามของชีวิตเป็นอย่างนอ้ยอยู่ในโรงงานหรือส านกังาน และยงัเช่ือว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ มนุษย์
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพ่ิมข้ึนไปอีก ในขณะท่ีประเทศไทยกา้วเขา้สู่ภาวะของ
ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) เช่ือว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ จะมีคนจ านวนมากเขา้มาใชเ้วลา
ของชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการท างานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในทุกระดบัของการจา้งแรงงาน และถา้หากว่า
เวลาส่วนมากของชีวิตในการท างานน้ี มนุษยไ์ดอ้ยู่กบัส่ิงท่ีตนเองพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและ
อารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดสภาพการท างานท่ีดี ซ่ึงย่อมถือไดว้่ามีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีและส่งผล
ต่อชีวิตโดยรวมของบุคคลผูน้ั้น 
 องคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ เรียกโดยย่อว่า “อผศ.” จดัตั้งข้ึนโดย
พระราชบญัญติัองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพ่ือการกุศล และ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ไดรั้บเงินอุดหนุนของกระทรวงกลาโหม จดัตั้งข้ึนเพ่ือใหก้ารสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจ าการ และผูท่ี้ก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีในการป้องกนัประเทศ 
เพ่ือเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ความเสียสละในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ ใหก้ารส่งเสริม
ดา้นงานอาชีวะสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ตลอดจนเน้นการพฒันางานเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เพ่ือ
ไม่ใหเ้ป็นภาระหรือปัญหาของสังคม มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคมีส านกังาน
สาขา 25 แห่ง อีกทั้ งยงัมีหน่วยงานกิจการพิเศษท่ีอยู่ในความดูแลอีก 6 หน่วย คือ ส านักงานกิจการ
ศาลหลกัเมือง ส านักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ ส านกังานกิจการโรงพิมพ ์
ส านกังานรักษาความปลอดภยั ส านกังานจดัจ าหน่ายสลากกินแบ่งและบุหร่ี และส านกังานกิจการโรงงาน
ในอารักษ ์
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานนั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคญัอย่างยิ่งส่งผลต่อการปฏิบติังานและยงัเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดความตอ้งการท างาน ซ่ึงน าไปสู่
ประสิทธิภาพและเกิดการเพ่ิมผลผลิตของบริษทัหรือองคก์ารใน ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของพนกังานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ เพ่ือใหท้ราบถึงคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคคลเหล่าน้ีและสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 
พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของคนในองค์การ เพ่ือให้องค์การขบัเคล่ือนไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

ขอบเขตการวจัิย 
  การวิจยัคร้ังน้ีการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน 
และระดบัเงินเดือน 
 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัใน 
การท างาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน ด้านความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  
ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่าง 
การท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล และดา้นประโยชนแ์ละความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
จ านวน 2,679 คน (ท่ีมา: ฝ่ายก าลงัพล องคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2565) โดย
ผูวิ้จัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับ 
ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
360 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 2 เดือน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. ได้ทราบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์และสามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาองคก์รต่อไปได ้
2. สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การท างานของคนในองคก์ร เพ่ือใหอ้งคก์รขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 Walton (1974) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็นลกัษณะการท างานท่ีตอบสนอง 
ความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคลสภาพตวั
บุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคก์ารท่ีท าใหง้านประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบ
ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการท างานท่ี
ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 4) การพฒันา
ความสามารถของบุคคล 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 6) ประชาธิปไตยในองคก์ร  
7) ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 8) ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม  
  ข้อมูลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 องคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ เรียกโดยย่อว่า “อผศ.” จดัตั้งข้ึนโดย
พระราชบญัญติัองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพ่ือการกุศล และ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ไดรั้บเงินอุดหนุนของกระทรวงกลาโหม จดัตั้งข้ึนเพ่ือใหก้ารสงเคราะห์ทหาร
ผา่นศึก ครอบครัวทหารผา่นศึก ทหารนอกประจ าการ เพ่ือเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ความเสียสละ
ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ โดยไม่เป็นภาระหรือปัญหาของสังคม มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคมีส านักงานสาขา 25 แห่ง อีกทั้ งยงัมีหน่วยงานกิจการพิเศษท่ีอยู่ใน 
ความดูแลอีก 6 หน่วย คือ ส านกังานกิจการศาลหลกัเมือง ส านกังานกิจการการเกษตร การอุตสาหกรรม
และการบริการ ส านกังานกิจการโรงพิมพ ์ส านกังานรักษาความปลอดภยั ส านกังานจดัจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งและบุหร่ี และส านกังานกิจการโรงงานในอารักษ ์ไดด้ าเนินงานใหก้ารสงเคราะห์ในประเภทต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การสงเคราะห์ดา้นการเกษตร การสงเคราะห์ดา้นการอาชีพ การสงเคราะห์ดา้นการสวสัดิการและ

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา  
5. อายงุาน 
6. ระดบัเงินเดือน 
 

คุณภาพชีวติการท างานของพนักงาน 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  
2. ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  
3. ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน  
5. ดา้นคุณค่าทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั  
6. ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน  
7. ดา้นบทบาทระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีมี ความสมดุล  
8. ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ตวัแปรอสิระ 
ตวัแปรตาม 
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การศึกษา การสงเคราะห์ดา้นการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ดา้นการให้สินเช่ือ การสงเคราะห์ดา้น 
การส่งเสริมสิทธิและเกียรติ  
  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
  สิรินุช เอ้ืออารยะมนตรี (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดบัมาก ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน คือ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ  ด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ  
ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม และปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ 
ปานกลาง คือ ดา้นความมัน่คงในชีวิต  
 อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั พบว่า พนกังานมีคุณภาพชีวิตใน 
การท างานอยู่ในระดับท่ีสูง และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีสูงเช่นกัน ปัจจัย 
ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภัย และดา้นการไดรั้บประชาธิปไตยใน 
การท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิตในการท างานดา้น
สภาพการท างานท่ีปลอดภยัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงานและดา้นการทนัเวลา
ในการท างาน 
  กีรติ ตนัติคะเนดี (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงาน
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดบัมาก โดยองคป์ระกอบท่ีบุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพ
ในระดับมาก คือ ด้านจิตใจ และองค์ประกอบท่ีบุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพในระดับปานกลาง คือ  
ดา้นร่างกายและดา้นความมัน่คงในชีวิต ตามล าดบั เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ พบว่า ปัจจยัทั้ง  
6 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ 
และดา้นความมัน่คงในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ร้อยละ 95 โดยปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตสมัพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมากท่ีสุด 
 รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดี  
ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดีภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
โดยดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด คือ ดา้นความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหน้า 
ดา้นสภาพท่ีท างานปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังานดา้นสังคม
สัมพนัธ์ ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ตามล าดบั และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
 ณิศาภทัร ม่วงค า (2559) ไดศึ้กษา เร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร: กรณีศึกษา
เจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรกูภ้ยั มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี  ผลการ ศึกษาพบว่ า  คุณภาพชี วิตการท างานของเจ้าหน้า ท่ีอยู่ ในระดับปานกลาง  
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ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสุขภาพกายและดา้นจิตใจ 
โดยดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัปานกลางกบัคุณภาพชีวิต 
การท างานของเจา้หนา้ท่ี รองลงมา คือ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นความเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นลกัษณะงานการท างานหรือประชาธิปไตยในการท างาน 
และล าดบัสุดทา้ยดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั ตามล าดบั  

วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธี
เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
  กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 348.03 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ี จ านวน  
360 คน จากประชากรทั้ งหมด 2,679 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน และระดบัเงินเดือน 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามแบบให้ผูต้อบแสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเน้ือหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชัดเจนและการใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

  1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
   2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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2. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือพิจารณาขั้นสุดทา้ยและน ามาปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณ์อีกคร้ัง 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาคร้ังน้ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยน าไปแจกใหก้บัพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์และให้
คะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 
   สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
  2. ค่าเฉล่ีย (Mean)  
  3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ปัจจยัส่วนบุคคล 
  การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 360 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.6 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมา คือ 20 - 30 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8, 41 – 50 ปี จ านวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 51 – 60 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.9 และหย่าร้าง/หมา้ย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 
และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 - 5 ปี จ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา คือ มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1,  
6 – 10 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และนอ้ยกวา่ 1  ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา คือ  
นอ้ยกว่า 20,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.7, 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และมากกว่า 50,000 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
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  คุณภาพชีวติการท างานของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท างาน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุลและ 
ดา้นประโยชนแ์ละความรับผิดชอบต่อสงัคม ตามล าดบั ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างาน
ร่วมกนั ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ตามล าดบั 

สรุปผลการวจัิย 
  1. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 360 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.6 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมา คือ 20 - 30 ปี จ านวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8, 41 – 50 ปี 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 51 – 60 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.9 และหย่าร้าง/หมา้ย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 
และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 - 5 ปี จ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา คือ มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1,  
6 – 10 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา คือ  
นอ้ยกว่า 20,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.7, 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และมากกว่า 50,000 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั  
  2. คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการท างาน ดา้นบทบาทระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุลและดา้นประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  
ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ  
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้นบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล 
และด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามล าดับ ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ  
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ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นคุณค่าทางสังคม
หรือการท างานร่วมกนั ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
ตามล าดบั โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดรายไดแ้ละ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ และสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก าหนดมี 
ความเพียงพอต่อความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง 
คือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ, 
รายไดท่ี้ท่านไดรั้บในแต่ละเดือนเพียงพอส าหรับใชจ่้ายตามอตัภาพของท่านและครอบครัว และหน่วยงาน
ของท่านมีการก าหนดรายไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ 
ณิศาภทัร ม่วงค า (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร: กรณีศึกษาเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมคัรกูภ้ยั มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรกูภ้ยัโดยรวมอยู่
ในระดบัสูง และคุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรกูภ้ยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านไดเ้ชิญแพทยม์าตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยงานของท่านจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง 
ๆ ท่ีมีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อการท างาน, หน่วยงานของท่านใหค้วามใส่ใจต่อความปลอดภยัของ
สถานท่ีท างาน, หน่วยงานของท่านจดัสภาพแวดลอ้ม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิและเสียง ในสถานท่ีท างาน
มีความเหมาะสม ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย และหน่วยงานของท่านมีการเตรียม 
ความพร้อมและมีมาตรการในการจดัสภาพการท างานเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุหรือวินาศภยัต่าง ๆ ตามล าดบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิรินุช เอ้ืออารยะมนตรี (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างาน และศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมใน
ระดบัมาก ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน คือ ดา้นจิตใจ รองลงมาคือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิต
วิญญาณ ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  ด้านการพฒันาความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คือ หน่วยงานของท่านมีการจดัส่งบุคลากรไป
อบรมเพ่ือพฒันาการท างานดา้นต่าง ๆ อยู่เสมอ, ไดรั้บโอกาสใหเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการท างาน, หน่วยงานของท่านสนบัสนุนให้บุคลากรไปอบรมสัมมนาหลกัสูตรต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน, หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรในการท างาน และหน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าความคิดใหม่ ๆ มา
ปรับปรุงในการท างาน ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง 
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คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดี ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก คือ หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยท าใหก้ารด ารงชีวิต
ของท่านอยูอ่ยา่งสบาย, หน่วยงานของท่านมีเกณฑม์าตรฐานในการเล่ือนต าแหน่ง และหน่วยงานของท่าน
เป็นท่ีได้รับความสนใจของบุคคลภายนอกท่ีต้องการเข้ามาท างาน ตามล าดับ ข้อท่ีมีคุณภาพชีวิต  
การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริหารใหค้วามสนบัสนุนนโยบายการพฒันาความเจริญเติบโตใน
หน่วยงานของพนกังานแต่ละฝ่าย และขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิต การท างานอยู่ในระดบันอ้ย คือ ผูบ้ริหารมี
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลงานของท่านอยา่งเป็นธรรม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กีรติ ตนัติ
คะเนดี (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส านักงานมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดบัมาก โดยองคป์ระกอบท่ีบุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพในระดบั
มาก คือ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม และด้านจิตวิญญาณ 
ตามล าดบั และองค์ประกอบท่ีบุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพในระดบัปานกลาง คือ ดา้นร่างกายและดา้น 
ความมัน่คงในชีวิต ตามล าดบั 
  ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ หน่วยงานของท่านมีการท างานสามคัคีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั, ผูบ้ริหารให้ความเสมอภาคในการท างานและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน  
การท างานเป็นทีม, หน่วยงานของท่านจดัใหมี้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน, ผูบ้ริหารให้
เกียรติและเคารพความคิดเห็นของพนกังานเพ่ือสร้างสรรค์การท างานร่วมกนัเป็นทีม และหน่วยงานของ
ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กีรติ ตนัติคะเนดี (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส านักงาน
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดบัมาก โดยองคป์ระกอบท่ี
บุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพในระดับมาก คือ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิตวิญญาณ ตามล าดบั และองค์ประกอบท่ีบุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพในระดบั
ปานกลาง คือ ดา้นร่างกายและดา้นความมัน่คงในชีวิต ตามล าดบั 
  ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน รวมถึง
การเสียสละและมีความรับผิดชอบร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบั 
ปานกลาง คือ ผูบ้ริหารใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีท่านไดรั้บผิดชอบ และผูบ้ริหาร
ใหอ้  านาจในการตดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบั
น้อย คือ ผูบ้ริหารมีการพิจารณาความดีหรือการเล่ือนขั้นพิจารณาจากความรู้ความสามารถและมี
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กระบวนการท่ีตรวจสอบได ้และผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อินเตอร์เรียลต้ี แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยั และ
ดา้นการไดรั้บประชาธิปไตยในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพงาน และ
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ดา้นปริมาณงานและดา้นการทนัเวลาในการท างาน 
  ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดเวลา 
การท่ีเหมาะสมในแต่ละวนั, หน่วยงานของท่านให้ความส าคญัต่อการพกัผ่อนท่ีเพียงพอ รวมทั้งการดูแล
สุขภาพตนเอง, แมน้อกเวลาการท างานในหน่วยงานของท่านสามารถลดความกงัวลและเครียดกบังานท่ี
รับผิดชอบ, ในหน่วยงานของท่านเวลามีความเครียดมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดท่ีเหมาะสม ตามล าดบั 
ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ภาระการท างานในหน่วยงานท่ีไดรั้บผิดชอบใน
ปัจจุบนัไม่ท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพและจิตใจ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ 
บุญมี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดี พบว่า พนกังาน
เทศบาลต าบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัดีโดยดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นความภูมิใจในองคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นสภาพท่ีท างานปลอดภยัไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ และดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้นลกัษณะการบริหารงาน 
ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ตามล าดบั 
  ด้านประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ/ บริจาค
โลหิต, หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยดัพลงังาน และหน่วยงานของท่านให ้
ความร่วมมือในการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ หน่วยงานของท่านใหค้วามร่วมมือกบัโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการอ่ืน ๆ และ
หน่วยงานของท่านใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย ตามล าดบั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิศาภทัร ม่วงค า (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร: 
กรณีศึกษาเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรกูภ้ยั มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี ผลการวิจยัพบว่า ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระดบัปานกลางกบัคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรกู้ภยั มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ 
รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะ
และปลอดภยั ดา้นลกัษณะงานการท างานหรือ ประชาธิปไตยในการท างาน และล าดบัสุดทา้ยดา้นการบูร
ณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

  1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและ
พฒันา คือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดรายไดแ้ละค่าตอบแทนเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
โดยพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ิมเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั
ในการท างาน  จดัการสัมมนาดูงานต่างประเทศให้กบัผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไป, สวสัดิการต่าง ๆ มี 
ความเพียงพอต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ควรเพ่ิมทางเลือกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ตอ้งส ารองจ่าย จดัท าประกนัภยักลุ่มเพ่ือใหค้รอบคลุมการรักษาพยาบาลมากข้ึน
, หน่วยงานของท่านมีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ โดยหา
แนวทางในการปรับอตัราค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั  
  2. ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและ
พฒันา คือ หน่วยงานของท่านไดเ้ชิญแพทยม์าตรวจสุขภาพประจ าปี ควรเพ่ิมทางเลือกในการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานมากข้ึน เช่น การตรวจโรคเฉพาะ และโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในกรณีท่ีมีโรคระบาด ควรมี
มาตรการป้องกนัและคดักรองพนักงานอย่างเคร่งครัด, หน่วยงานของท่านจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีมี
คุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อการท างาน โดยตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเดือนละ 1 คร้ัง, 
หน่วยงานของท่านใหค้วามใส่ใจต่อความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน โดยสร้างร้ัวและประตูทางเขา้ออก
ใหมิ้ดชิดเพ่ือป้องกนัการโจรกรรม ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดให ้และจดัระเบียบสถานท่ี  

3. ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีตอ้งปรับ 
ปรุงและพฒันา คือ หน่วยงานของท่านมีการจดัส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ือพฒันาการท างานดา้นต่าง ๆ อยู่
เสมอ โดยจดัการอบรมเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, ใหโ้อกาสเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการท างาน โดยเปิดโอกาสและสนบัสนุนพนกังานทุกระดบัทั้งในเร่ืองเวลา
และทุนการศึกษา เพ่ือใหมี้การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพ และน าความรู้มาพฒันา ต่อยอด 
และถ่ายทอดให้กบัพนกังานภายในองค์การต่อไป, หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรม
สมัมนาหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ควรเพ่ิมหลกัสูตรอบรมการใช้
เทคโนโลยีในหน่วยงาน เช่น การใชร้ะบบออนไลนเ์พ่ือติดตามผลการด าเนินงาน   
 4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง
และพฒันา คือ หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยท าใหก้ารด ารงชีวิตของท่านอยู่อย่างสบาย ควรพิจารณาปรับ
เพ่ิมค่าเทอมบุตรพนกังาน จดัให้มีอาคารบา้นพกัของพนกังาน และเพ่ิมเส้นทางบริการรถรับ – ส่งอย่าง
ทั่วถึง, หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์มาตรฐานในการเล่ือนต าแหน่ง กล่าวคือ ควรมีการทดสอบ
ความสามารถเพ่ือเล่ือนต าแหน่ง, หน่วยงานของท่านเป็นท่ีไดรั้บความสนใจของบุคคลภายนอกท่ีตอ้งการ
เขา้มาท างาน ควรขยายโครงสร้างการท างาน เพ่ือเปิดรับพนกังานใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน  
 5. ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง
และพฒันา คือ หน่วยงานของท่านมีการท างานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ควรจดัสัมมนา แลกเปล่ียน
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ความคิดเห็นของทุกฝ่าย และสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน, ผูบ้ริหารให้ความเสมอภาคใน 
การท างานและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการท างานเป็นทีม ควรจดัอบรมดา้นการบริหารใหแ้ก่
ผูบ้ริหารทุกระดบั, หน่วยงานของท่านจดัให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ควรจดั
กิจกรรมสานสมัพนัธ์ภายในหน่วยงานใหม้ากข้ึน ส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์มากข้ึน 
 6. ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันา 
คือ ผูบ้ริหารให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน รวมถึงการเสียสละและมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน โดยใหค้ าแนะน า และติดตามความคืบหนา้ของงานอยู่เสมอเพ่ือกระตุน้และสร้าง
ก าลังใจให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา, ผูบ้ริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานท่ีท่านได้
รับผิดชอบ โดยรับฟังและเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัและพฒันาการปฏิบติังาน, ผูบ้ริหารใหอ้  านาจในการตดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ควร
มอบอ านาจการตดัสินใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน  
 7. ดา้นบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุงและพฒันา คือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดเวลาการท างานท่ีเหมาะสมในแต่ละวนั ในกรณีท่ี
ตอ้งปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ควรช้ีแจงขอ้ตกลงในการปฏิบติังานให้กบัพนกังานให้ชดัเจน รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษในอตัราท่ีเหมาะสม, หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญต่อการพกัผ่อนท่ี
เพียงพอ รวมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง ควรจดัใหมี้หอ้งออกก าลงักายท่ีมีอุปกรณ์เพียงพอและปลอดภยั จดั
กิจกรรมออกก าลังกายหลังเลิกงานและการแข่งขันกีฬาท่ีพนักงานทุกคนเข้าร่วมได้, แม้นอกเวลา 
การท างานในหน่วยงานของท่านสามารถลดความกงัวลและเครียดกบังานท่ีรับผิดชอบ โดยจดัการอบรม
เก่ียวกบัการจดัการความเครียด และใหอิ้สระในการใชสิ้ทธ์ิวนัหยดุพกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ี  
 8. ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและ
พฒันา คือ หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ/ 
บริจาคโลหิต ควรช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืน ๆ เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อาทิ น ้ าท่วม ไฟไหม ้หรือบริจาค
อุปกรณ์การแพทยเ์ม่ือเกิดโรคระบาด, หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 
ควรจดัให้มีโครงการปิดไฟในช่วงเวลาพกั, ปิดป้ายประกาศและประกาศเสียงตามสายขอความร่วมมือ
ประหยดัพลงังานและตระหนักถึงคุณค่าของพลงังาน, หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  นอกจากกิจกรรมจิตอาสาท่ีร่วมกบัหน่วยงานรัฐเป็นประจ าแลว้ ควร
จดัใหมี้โครงการมอบส่ิงของใหผู้ด้อ้ยโอกาส ผูท่ี้อยูห่่างไกลความเจริญ และทุนการศึกษาใหเ้ดก็ยากจน  

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ าหนดขอบเขตประชากรในการวิจยั คือ พนกังานองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืนจากพนกังานองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เน่ืองจากเวลามีก าจดั ผูวิ้จยัจึงไม่
สามารถแจกแบบสอบถามไดค้รอบคลุมถึงพนกังานภาคเขตขององคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระ
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บรมราชูปถมัภ์ในต่างจงัหวดัได ้ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาพนักงานให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ควรใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีกวา้งมากข้ึน สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาระบบในองคก์ารได ้

3. ควรก าหนดตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและรอบดา้นมากยิ่งข้ึน 
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