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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน และ 3) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง จํานวน 
361 คน ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีวิเคราะหแบบขั้นตอน   
     ผลการวิจัยพบวา 
                1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสู
อากาศยานและรักษาฝง ดานปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

( X = 3.69) ดานปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.68)  
                2) คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสู
อากาศยานและรักษาฝง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.62)  
                3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง พบวา ปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนา และ
ปจจัยค้ําจุน ดานสถานภาพสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 สามารถรวมกันทํานายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดรอยละ 75.60 
เขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานได ดังนี ้Z´y = .146X26 + .115X15 

             
 

 
 
 
 
 

 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน  
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ABSTRACT 
 
 Motivation Affecting Quality of Work Life in Performing Duties of Military Personnel 
Attached to the Air and Coastal Defense Command Unit. The aims of this research are to 
study: the Level of motivation to work; 2) The Level of quality of life in operation; 
3) the motivation to work that affecting the quality of life in the performance of official 
military unit under the Air and Coastal Defense Command Unit. The sample are drawn 
from 361 military personnel of the above Unit, randomly Selected, The instruments 
used for data gathering, include questionnaire. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis with 
the Sequential analysis.  

 It was found from the research that: 
  1) The overall motivation to work under the ACDC, RTN is at a good level 

( X = 3.69) and the overall hygiene factor in the performing work is also at a good Level 
( X = 3.68) 

  2) The overall quality of life in the performance work under the ACDC, RTN, 
is at a good level ( X = 3.62) 

  3) In terms of incentives to work affecting the quality of work life of military 
personnel under the ACDC, RTN, it was found that motivation fact of progress and hygiene 
factor affect the motivation of personnel performance with a statistically significance at 0.05 
level hence are able to predict the motivation of personnel performance approximately 
percent 75.60 which can be shown by a predictive equation in the standard point as follows: 
Z´y = .14X26 + .115X15 

 
 
 
 
 

Keywords: motivation, Quality of life of the operation. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกยุคปจจุบันสงผลใหขอมูลขาวสารตางๆ

เชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็วเปนเครือขายไรพรมแดน (globalization) การเคลื่อนยายของแรงงาน
เงินทุนและสินคาเปนไปอยางเสรีมากขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร (dynamic) และ
นําโลกเขาสูยุคแหงการจัดระเบียบใหมทั้งทางดานความสัมพันธระหวางประเทศเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตอง
มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น
ไดทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญและที่มีคุณคาอยางยิ่งที่จะชวยใหองคการ
เจริญกาวหนาในการบริหารงานขององคการนั้นมีปจจัยพื้นฐานคือคน (man) วัสดุ (materials) 
การจัดการ (management) เงิน (money) วิธีปฏิบัติ (method) ตลาด (market) และเวลา (time) 
เรียกกันวา 6M’s+T (ติน ปรัชญพฤทธิ,์ 2548) 

 แตเมื่อพิจารณาในทุกแงมุมแลวจะพบวา คนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และนอกจากนี้คนยังเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนงาน การจัดการองคการ การจัดการเก่ียวกับบุคคล 
การประสานงานและการควบคุมงาน ดังนั้นในการบริหารงานองคการใหมีประสิทธิผล ผูบริหารควรให
ความสนใจในคุณภาพชีวิตของคนในองคการตองมีการดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาบุคลากรของหนวยงาน
ใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ (Kingbury, 1957, p. 7) 

 แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งประกอบที่สําคัญที่ทําใหการทํางานมีความสุขซึ่งเปนสวนสําคัญสุด
ทีผ่ลักดันใหงานสําเร็จ แรงจูงใจของคนเราจะเกิดจากปฏิกิริยาพื้นฐานสวนลึกของจิตใจภายใน 
(subconscious) หรือที่ เรียกวา จิตใตสํานึกนั่นเอง ซึ่ง จิตใตสํานึกนี้บุคคลยอมมีแรงจูงใจ
เพ่ือประสบผลสําเร็จดวยกันทุกคน อีกท้ังการทําใหคนเรามีแรงจูงใจในการทํางานจะทําใหเขาเหลานั้น
ตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคบัใหทํางานและพรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจ 
เมื่อเปนเชนนั้นจะทําใหงานท่ีออกมามีคุณภาพและงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว ดังนั้น 
การศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรในองคการ จึงมีประโยชนชวยใหเกิดความรูความเขาใจปจจัยที่มี
อิทธิพลกําหนดลักษณะแรงจูงใจของบุคคล เขาใจผลของแรงจูงใจที่มีตอพฤติกรรมและชวยในการจัด
สภาพแวดลอม และเงื่อนไขในการทํางานไปในแนวทางท่ีสงเสริมใหบุคคลมีแรงจูงใจที่พึงปรารถนา
อันจะเปนที่มาของการพัฒนาขวัญกําลังใจในการทํางานและชวยเสริมสรางความรักความพอใจในงาน
มีความจงรักภักดีตอองคการ อุทิศตนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพรักษาผลประโยชนรวมกันของ
องคการ (สมใจ ลักษณะ, 2549, หนา 63) 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

2 

 คณุภาพชีวิตการทํางาน (quality of working life) เปนลักษณะการทํางานที่ทําใหบุคคลนั้น
เกิดความรูสึกเปนสุขจากสภาพที่ตนเองไดรับขณะปฏิบัติงานการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จึงถือเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคการเพราะมีผลกระทบโดยตรงตอตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูภายใน
องคการการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีขึ้นจะทําใหพนักงานมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตใหกับองคการ ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการ
3 ประการ ประการแรกชวยเพ่ิมผลผลิตขององคการ ประการที่สองชวยเพ่ิมพูนขวัญและกําลังใจของ
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจแกพนักงานในการทํางานและประการสุดทายคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Hues & Cummings, 1985, pp. 198-199) นอกจากนี้
จากการศกึษาเพ่ือหาแนวทางในการท่ีจะทําใหบุคคลทํางานกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นไดมี
การคนพบวา ความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการนั้นเปนไปในลักษณะแลกเปลี่ยนกัน (March & 
Simon, 1958, p. 84) นั่นคือ องคการคาดหวังใหบุคคลทุมเทความรูความสามารถในการทํางาน
เพื่อตอบสนองเปาหมายขององคการใหบรรลุในทางกลับกันบุคคลยอมมีเปาหมายสวนตนและ
คาดหวังวาองคการจะสามารถตอบสนองเปาหมายที่เขาตองการไดซึ่งหากเปนดังที่คาดหวังบุคลากร
ก็จะมีความจงรักภักดีและผูกพันตอองคการตองการที่จะปฏิบัติงานในองคการนั้นตอไปจึงเปนหนาที่
ขององคการที่จะตองจัดการบริหารองคการที่เอ้ือตอการดูแลรักษาบุคลากรที่พึงประสงคใหคงอยูกับ
องคการใหนานที่สุด (Buchanan, 1974, p. 533) 
 คุณภาพประชากรเปนพื้นฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพการที่จะทําใหประชากรมีคุณภาพนั้นจะตองมีการวางแผนพัฒนากําลังคนอยางถูกตอง
และเหมาะสมเพื่อใหมีการพัฒนาประชากรตั้งแตเริ่มเกิดเปนตนไปและครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน
ทุกกลุม ใหมีคุณภาพทั้งกายสติปญญาความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมท้ัง
จิตใจเพื่อใหประชากรทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสวนบุคคลและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของชาติ ในสวนรวม ในการที่จะเสริมสรางกําลังพลของกองทัพเรือใหมีคุณภาพ
มสีุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความรอบรู มีระเบียบวินัย รูหนาที ่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวมและที่สําคัญคือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นถือวาเปนมาตรการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของกองทัพเรือและหนวยงานทุกระดับ โดยเฉพาะกําลังพลนายทหารชั้นประทวนใหสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสมอยางมเีกียรติมีศักดิศรีและพึ่งตนเองได ไมวาเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร ซึ่งจะสงผลใหกําลังพลเหลานี้ปฏิบัติภารกิจของหนวยหรือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบอยางมี
ประสิทธิภาพใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งอยางหนึ่งตอการปฏิบัติงาน
ของกําลังพลคือ คุณภาพชีวิต ดังนั้นผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสนใจและเอาใจใสตอ
คุณภาพชีวิตหรือความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการพัฒนาความเขมแข็ง
ของสังคมและนําไปสูการพัฒนาใหผูใตบังคบับัญชาเปนกําลังพลที่มีคุณภาพและทันสมัยตอเทคโนโลยี
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (กองทัพเรือ, ออนไลน, 2557) 

 กองทัพเรือเปนอีกหนวยงานภาครัฐที่ไดมีการกอตั้งและวางรากฐานมาอยางยาวนาน 
นอกจากหนาที่ในการเตรียมกําลังใหพรอมรบเพ่ือปองกันราชอานาจักรแลว ในยามสงบยังมีหนาที่
ในการปกปองคุมครองผลประโยชนทางทะเล อันจะเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ จวบจน
ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ไดมีการพัฒนาและมีความเจริญกาวหนาขึ้นมาก ทําใหการปฏิบัติงาน
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มคีวามสะดวกสายมากยิ่งขึ้น จนดูเหมือนวาหากเพียงสามารถจัดหาอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย
เขาประจําการในกองทัพไดก็เปนการเพียงพอแลวที่จะทําใหกองทัพมีขีดความสามารถพรอมรบ 
จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยตองประสบกับปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําใหรัฐบาลในขณะนั้น
เห็นความสําคัญในการจัดเตรียมกําลังของกองทัพนอยลง โดยเห็นวาจะเปนการลดการสิ้นเปลือง 
เนื่องดวยมีแนวคิดที่วา จากนี้ไปอีก 10 ปขาหนา จะไมมีการทําสงครามขนาดใหญเพราะปญหา
การขัดแยงกันทางอุดมการณ อีกทั้งยุคสงครามเย็นไดสิ้นสุดลงแลว มีเพียงการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ
เพ่ือสรางความเจริญใหประเทศ เพ่ือเปนการนํางบประมาณไปใชประโยชนในดานอื่นๆ แทนงบประมาณ
ทางการทหารจึงไดถูกตัดใหนอยลง อีกทั้งมีนโยบายลดกําลังในแตละกองทัพ ในภาวะเชนนี้นับเปนโอกาส
อันดีที่จะไดกลับมาพิจารณาหนวยงาน เพื่อปรับใหเขากับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ และ
ความเจริญกาวหนาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังสามารถรักษาภารกิจหลักของกองทัพเรือไวตอไปได 
แมงบประมาณที่ไดรับจะมีไมเพียงพอที่จะจัดหาหรือพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณใหดีและทันสมัย 
แตสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญและสามารถพัฒนาได โดยไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณเปนจํานวนมากนักก็คือ
ในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวบุคลากร โดยการทําใหกําลังพลมีความรูความสามารถ มีสภาพรางกายและ
จิตใจที่กลาแกรง เสียสละ กลาหาญ อุทิศตนเพ่ือสังคมและประเทศชาติอยางแทจริง กองทัพเรือ
ก็ยอมมีบุคลากรที่พรอมจะปฏิบัติหนาทีไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมท่ีจะพัฒนากองทัพ
ตามอาวุธยุทโธปกรณใหมๆ ที่อาจจัดหามาในอนาคต กําลังพลเหลานี้จะสามารถพัฒนากองทัพเรือ
ใหเปนไปตามที่กลาวมาแลวได จะตองมีพ้ืนฐานที่สําคัญอยางยิ่งคือ จิตสํานึก ท่ีจะตั้งใจปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ของการเปนขาราชการทหารเรือที่ดี ดวยความเต็มใจของตนเอง (กองทัพเรือ, ออนไลน, 
2557) 
 จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยูในหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ และสนใจที่จะศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวน หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง
โดยมุงที่จะรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน และ
ปจจัยแรงจูงใจทีส่งผลตอคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวน หนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง เพ่ือจะไดทราบถึงสภาพปญหาที่แทจริง และนําขอมูลที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงแกไขไดอยางถูกตอง อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของ
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและ
เปนแนวทางใหองคกรอื่นๆ ที่สนใจนําไปปรับใชในองคกร เพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคาํถามการวิจัยดังนี้ 

 1.2.1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสู
อากาศยานและรักษาฝง อยูในระดับใด 
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 1.2.2 ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝงอยูในระดับใด 

 1.2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง 

 1.3.2 เ พ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 

 1.3.3 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 

 

1.4 สมมติฐานในการวิจัย 
 
 ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ผูวิจัยมุงศึกษาตามขอบเขต
ที่กําหนดดังนี ้
  1.5.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการทหารที่ปฏิบัติงานในหนวยบัญชาตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง จํานวน 3,729 คน (ระบบกําลังพลกองทัพเรือ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง, 2557) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากขาราชการทหาร
ทีป่ฏิบัติงานในหนวยบัญชาตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยใชสูตรคาํนวณหากลุมตัวอยางของ ยามาเน 
(Yamane, 1973, p. 125) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
361 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling)  
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 1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ซึ่งมีตัวแปรดังนี ้
    1) ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก  
       (1) ปจจัยจูงใจประกอบดวย ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติความรับผิดชอบ ความกาวหนา 
      (2) ปจจัยค้ําจุน ประกอบดวย เงินเดือน นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล สภาพการทํางาน การบังคบับัญชา สถานภาพ ความมั่นคงในงาน 
  2) ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ประกอบดวย องคประกอบ 
8 ดาน คือ (1) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (2) ดานสภาพการทํางานที่มี
ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (4) ดานโอกาส
ในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล (5) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน (6) ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน (7) ดานจังหวะชีวิต และ (8) ดานความเปนประโยชน
ตอสังคม 
 1.5.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการทําวิจัย ตั้งแตวันที ่1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2558 
 1.5.4 ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง  
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 จากการศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้  
 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 1) ปจจัยจูงใจ คือ (1) ความสําเร็จในงาน (2) การไดรับ
การยอมรับนับถือ (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (4) ความรับผิดชอบ (5) ความกาวหนา 2) ปจจัยค้ําจุน 
คือ (1) เงินเดือน (2) นโยบายและการบริหาร (3) ความสัมพันธระหวางบุคคล (4) สภาพการทํางาน 
(5) การบังคับบัญชา (6) สถานภาพ และ (7) ความมั่นคงในงาน ตามทฤษฎีสองปจจัยของ เฟรดเดอรริก 
เฮอรซเบิรก, เบอรนารด มุสเตอร และบาบารา บีช สไนเดอรมาน (Frederick Herzberg, Bernard 
Mausner & Barbara B. Snyderman, 1959, pp. 113-115)  
 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง ประกอบดวย องคประกอบ 8 ดานคือ 1) ดานการไดรับคาตอบแทน
ที่ เพียงพอและยุติธรรม 2) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4) ดานโอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคล 5) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 6) ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 
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7) ดานจังหวะชีวิตและ 8) ดานความเปนประโยชนตอสังคมตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1973, 
pp. 11-21) จากกรอบแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1 
 
                   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
          (independent variables)          (dependent variables) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
  
 1.7.1 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง หมายถึง หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
มหีนวยในสายการบังคบับัญชาไดแกกรมตอสูอากาศยานที่ 1 กรมตอสูอากาศยานที่ 2 กรมรักษาฝงที่ 1 
กรมสนับสนุน ศูนยตอสูอากาศยานและรักษาฝง ศูนยการฝก และกองรอยกองบัญชาการ 
 1.7.2 ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร หมายถึง ผูที่ไดรับยศทหารตั้งแตรอยตรี เรือตรี         
เรืออากาศตรี รอยโท เรือโท เรืออากาศโท รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก พันตรี นาวาตรี 
นาวาอากาศตรี พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลตรี พลเรือตรี 
พลอากาศตรี พลโท พลเรือโท พลอากาศโท พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก 
 1.7.3 ขาราชการทหารชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร หมายถึง ผูที่ไดรับยศทหารตั้งแตสิบตรี สิบโท 
สิบเอก จาสิบตรี จาสิบโท จาสิบเอก จาตรี จาโท จาเอก พันจาตรี พันจาโท พันจาเอก จาอากาศตรี 
จาอากาศโท จาอากาศเอก พันจาอากาศตรี พันจาอากาศโท และพันจาอากาศเอก 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ 

ตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
1. ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและ   
    ยุติธรรม 
2. ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย 
    และสงเสริมสุขภาพ 
3. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
4. ดานโอกาสในการใชและพัฒนา 
    ขีดความสามารถของบุคคล 
5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธ 
    กับบุคคลอื่น 
6. ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 
7. ดานจังหวะชีวิต 
8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ปจจัยจูงใจ 
1. ความสําเร็จในงาน 
2. การไดรับการยอมรับนับถือ               
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความกาวหนา 

ปจจัยค้ําจุน 
1. เงินเดือน 
2. นโยบายและการบริหาร 
3. ความสัมพันธระหวางบุคคล 
4. สภาพการทํางาน 
5. การบังคบับัญชา 
6. สถานภาพ 
7. ความมั่นคงในงาน 
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 1.7.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันของขาราชการในการใชความรู
ความสามารถของตนเองในการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยความเต็มใจของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน 
 1.7.5 ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยกระตุนที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานประจํา
ของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ปจจัยเหลานี้จะเกี่ยวของ
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู ไดแกความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบ ความกาวหนา 
 1.7.6 ความสําเร็จในงาน หมายถึง การที่ขาราชการทหารไดใชความสามารถทํางาน
จนบรรลุวัตถุประสงคสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีทําใหขาราชการทหาร
เกิดความภาคภูมิใจ และความพึงพอใจ ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมีความกระตือรือรน
ที่จะปฏิบัติงานตอไป 
 1.7.7 การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับในความสามารถของ
ขาราชการทหาร การไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน และภายนอกองคกร การไดรับ
ความไววางใจใหทํางานอยางเปนอิสระจากการควบคุม การไดรับการยอมรับและตอบสนอง
ในขอเสนอแนะจากเพ่ือนรวมงาน และการไดรับคําชมเชยในการปฏิบัติงานจากผูบังคบับัญชาและ
เพ่ือนรวมงาน 
 1.7.8 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิหมายถึง หนาท่ีและภาระงานที่ขาราชการทหาร หนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝงตองปฏิบัติเปนประจํา มีความเหมาะสมตรงกับความรู ความสามารถ 
ทาทายความสามารถ เหมาะสมกับกําหนดเวลา ไดรับความไววางในในการปฏิบัติงาน และโอกาส
ในการตัดสินใจแกปญหาที่เกิดข้ึนกับงานท่ีปฏิบัต ิ
 1.7.9 ความรับผิดชอบ หมายถึง ภารกิจหนาที่หรือขอผูกพันที่ตองแสดงออกในการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบขอบังคับและนโยบายการบริหาร 
  1.7.10 ความกาวหนา หมายถึง การไดรับความเปนธรรมในระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนขั้นและเลื่อนตําแหนง การไดรับการสงเสริมใหมีความรู และพัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ความพอใจตอตําแหนง และงานที่ทําอยู การไดรับคาจาง หรือเงินเดือน
ที่ความเหมาะสม โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานในองคกร การไดรับฐานะทางสังคมจากที่ทํางาน
สูงข้ึน โอกาสท่ีไดรับในการใหไปอบรม หรือศึกษาตอ และความเพียงพอของเงินรายไดสําหรับเลี้ยงชีพ
ภายหลังจากเกษียณอายุการทํางาน 
 1.7.11 ปจจัยค้ําจุน หมายถึง เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจงาน หรือ
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเปนภาวะแวดลอมหรือเปนสวนประกอบของงาน
หากขาดปจจัยนี้อาจนําไปสูความไมพอใจและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได ไดแก เงินเดือน 
นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา สถานภาพ 
ความมั่นคงในงาน 
 1.7.12 เงินเดือน หมายถึง คาตอบแทนหรือผลประโยชนที่ขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงไดรับจากหนวยงานที่ตนสังกัดเพ่ือนําไปใชในการดํารงชีพ
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โดยมีความพอเพียงและเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีที่รับผิดชอบ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในหนวยงานเปนท่ีนาพอใจของขาราชการ 
 1.7.13 นโยบายและการบริหาร หมายถึง แนวทาง หรือแผนงานของหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝงท่ีถูกกําหนดข้ึน เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของขาราชการ    
 1.7.14 ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง การติดตอทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
ทีแ่สดงถึงความสัมพันธอันดีสามารถทํางานรวมกันไดดีมีความเขาใจกันระหวางผูบังคับบัญชา
เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 
  1.7.15 สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ เชน บรรยากาศ แสง ความสะอาดของสถานที่ รวมไปถึงอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสม พอเพียง และพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา 
 1.7.16 การบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผูบังคบับัญชามีความยุติธรรม มีความโอบออมอารี 
และสามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 
 1.7.17 สถานภาพ หมายถึง อาชีพที่ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยาน
และรักษาฝงนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม เปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศร ี
 1.7.18 ความม่ันคงในงาน หมายถึง การที่ขาราชการทหารมีความรูสึกตอความมั่นคง
ในการทํางานในองคการตลอดอายุการทํางาน รวมทั้งลักษณะงานที่ไมเสี่ยงอันตรายจนเกินไป
มีจิตสํานึกรวมในการพัฒนาความเจริญ 

 1.7.19 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง เกิดความสุขกาย สุขใจในการทํางาน ทําใหชีวิต
มีคุณคาหรือมีการทํางานที่ทําใหเกิดความเปนอยูที่ดีตามการยอมรับของสังคม ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานซึ่งไดแก ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่มี
ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานโอกาสในการใชและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานสิทธิ
สวนบุคคลในสถานที่ทํางานดานจังหวะชีวิต ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

 1.7.20 การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง คาตอบแทนที่ไดจาก
การปฏิบัติงานนั้นเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม และมีความยุติธรรม
จากการเปรียบเทียบคาตอบแทน จากการทํางานในตําแหนงหนาที่ที่คลายคลึงกันหรือเปรียบเทียบ
จากผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกัน 
 1.7.21 สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ขาราชการทหาร
ควรทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่ดีไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพซึ่งควรมีการกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ 
 1.7.22 ความกาวหนาและความม่ังคงในการทํางาน หมายถึง โอกาสในความกาวหนา
ในอาชีพของขาราชการทหารและใชความรูความสามารถใหมๆ ในการพัฒนาองคการและใหหลักประกัน
ความมั่งคงในการทํางาน 
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        1.7.23 โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การใหขาราชการทหาร
ไดใชทักษะและความรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ สงเสริม
ใหขาราชการมีโอกาสศกึษาเพ่ิมเติม และไปอบรม ประชุม หรือสัมมนาตางๆ 
 1.7.24 การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบคุคลอื่น หมายถึง การที่ขาราชการทหาร
รูสึกมีคุณคาไดรับการยอมรับ และความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน มีบรรยากาศการทํางานที่ดี
ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน 
 1.7.25 สิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน หมายถึง การบริหารจัดการที่ใหขาราชการทหาร
ไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือ
การกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกันบุคคลตองไดรับการเคารพสิทธิสวนตัวเปนองคประกอบหนึ่ง
ของการบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 1.7.26 จังหวะชีวิต หมายถึง ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว คือ 
การที่ขาราชการทหารจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิต
ของตนเองครอบครัวและกิจกรรมอ่ืนๆ 
 1.7.27 ความเปนประโยชนตอสังคม หมายถึง กิจกรรมการทํางานของขาราชการทหาร
มีสวนรับผิดชอบตอสังคมเปนประโยชนตอสวนรวม ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสังคมหรือหนวยงานอื่น ซึ่งจะทําใหเกิดความภูมิใจในอาชีพ 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.8.1 ทราบถึงระดับของแรงจูงใจและระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
 1.8.2 ทราบถึงแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
 1.8.3 สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
พัฒนา ปรับปรุงคณุภาพชีวิตของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษา
ฝงใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนตอไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ทหารชั้นประทวน หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนกรอบแนวคิด
และเปนแนวทางในการศกึษา ดังนี ้
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
  2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
               2.1.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ 
              2.1.3 องคประกอบของแรงจูงใจ 
             2.1.4 ประเภทของแรงจูงใจ  
              2.1.5 ประโยชนของการจูงใจ 
 2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
             2.2.1 ทฤษฎีสองปจจัยของ เฟรดเดอรริก เฮอรซเบิรก 
             2.2.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว 
             2.2.3 ทฤษฎีอีอารจีของ แอลเดอรเฟอร 

    2.2.4 ทฤษฎีระบบจูงใจของ M. E. Ford  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
            2.3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
    2.3.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

   2.3.3 ประโยชนของการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 2.4 บริบทของหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
              2.4.1 ประวัติความเปนมาหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
             2.4.2 ขอมูลท่ัวไปหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
            2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
              2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
             2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัแรงจูงใจ 
  
 2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 นักวิชาการไดใหความหมายของแรงจูงใจไวหลายประการ ดังตอไปนี้ 

 สมใจลักษณะ (2549, หนา 63) กลาววาการจูงใจ (motivation) คือ แรงที่กระตุนผลักดัน
ชี้นําใหบุคคลทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรืองดเวนไมทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง สิ่งเรา
ที่เปนปจจัยทําใหเกิดแรงจูงใจจะเรียกวาสิ่งจูงใจ (motivation) เชน เงนิเกียรติยศ เปนตน 

 พูลสุข สังขรุง (2550, หนา 143) กลาวถึงการจูงใจ (motivation) หมายถึง การท่ีบุคคล
แสดงออกซึ่งความตองการในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถอาศัยปจจัยตางๆ ไดแก การทําให
ตื่นตัว (arousal) การคาดหวัง (expectancy) การใชเครื่องลอใจ (incentives) และการลงโทษ
(punishment) มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายหรือ
เงื่อนไขที่ตองการ 

 กันตนา เพิ่มผล (2550, หนา 78) กลาววา การจูงใจ คือ ความปรารถนาที่เกิดจากความตั้งใจ
ของตนเองที่จะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย 
 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551, หนา 78) อธิบายวา การจูงใจหรือ movere ในภาษาลาติน
ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ (motion) เนื่องจากการจูงใจจะทําใหบุคคลเกิดการกระทําเพื่อใหเขาสู
เปาหมายท่ีเขาตองการซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีตองการ 

 ราณี อิสิชัยกุล (2552, หนา 7-6) กลาวไววา การจูงใจ หมายถึง ความตองการหรือความเต็มใจ
ภายในที่เปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคอันจะนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการ 

 สุรพล เพชรไกร (2554, หนา 2) กลาวไววา แรงจูงใจ คือ สิ่งใดๆ ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมหรือ
การกระทําข้ึนกอนที่คนจะมีพฤติกรรมใดๆ ข้ึนมา ตองเริ่มดวยกระบวนการของความคิด คือ ตองอาศัย
ประสบการณมีการลําดับเหตุการณท่ีผานมาเขาดวยกันแลวเกิดการตัดสินใจที่จะกระทําข้ึน ฉะนั้น
หากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตองศึกษาลึกลงไปถึงขั้นที่วาอะไรทําใหเกิดความคิดทําให
เกิดการตัดสินใจ และเกิดการลงมือกระทําในที่สุด ดังนั้น เราจึงตองทราบเรื่องแรงจูงใจอันเปนสาเหตุหนึ่ง
ทีท่ําใหเกิดพฤติกรรมข้ึนดวยการจูงใจมาจากคําวา move หมายถึง การหมุนการผลักดันจากภายใน
อํานาจที่ผลักดันหรือแรงจูงใจ (motive) แรงจูงใจเปนสวนหนึ่งของการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเราเกิดจากแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความตองการ และ
แสดงการกระทําออกมา ดังนั้น แรงจูงใจจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลโดยตรง โดยปกติ
เรามีความสามารถจะกระทําอะไรๆ ไดหลายๆ อยาง หรือพฤติกรรมแตกตางกันแตพฤติกรรมเหลานี้
จะแสดงออกเพียงบางอยางเทานั้นสิ่งที่จะดึงเอาความสามารถของคนออกมาใชคือ แรงจูงใจ คือ 
ชักจูงใจใหคนทํางานดวยใจ และการจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อประสบความสําเร็จ
ในเปาหมายหรือรางวัลเปนสิ่งสําคัญของการกระทําของมนุษย และเปนสิ่งยั่วยุใหคนไปถึงซึ่งเปาหมาย
ที่มีสัญญาเก่ียวกับรางวัลที่จะไดรับ 
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 บีช (Beach, 1965, p. 379) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา แรงจูงใจ หมายถึง การกระทํา
ใหคนเต็มใจที่จะใชพลังงานของเขาเพ่ือประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (goal) หรือเพ่ือหวังรางวัล 
(reward) จะไดรับเปนสิ่งตอบแทน 
 สตีเฟน รอบบิน (Stephen Robbins, 1994, p. 465; อางถึงใน ราณี อิสิชัยกุล, 2552, 
หนา 7-6) กลาววา การจูงใจเปนความตั้งใจที่จะพยายามอยางสูง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ
โดยมีเงื่อนไขวาความพยายามจะตอบสนองความตองการของบุคคล 
 ฮอดเกดคส (Hodgetts, 1999, p. 57) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา แรงจูงใจ หมายถึง 
แรงซึ่งควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนเกิดจากความตองการ (needs) พลังกดดัน (drivers) หรือ
ความปรารถนา (desires) ที่จะผลักดันใหบุคคลพยายามดิ้นรนเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกกําหนดและควบคมุโดยการจูงใจตางๆ แรงจูงใจเหลานี้ยังมีลักษณะที่แตกตางกัน
ในแตละคนอีกดวย การจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมการทํางาน คือ ความตองการความรักความเอาใจใส 
(affinitive needs) ความตองการอํานาจ (power needs) และความตองการความสําเร็จ (achievement 
needs) 
 ดังนั้นอาจกลาวไดวา การจูงใจ หมายถึง ความพยายามที่จะชักจูงใหผูอื่นแสดงออกหรือ
สรุปวา แรงจูงใจ (motivation) คอื สิ่งเราทั้งภายในและภายนอกของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะเปนพลังชักจูง
หรือกระตุนใหมนุษยประกอบกิจกรรมตางๆ เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือเสริมความปรารถนาและ
ความตองการในการกระทําสิ่งทั้งหลายเหลานั้นของมนุษยโดยตนเองก็มีความพอใจในการกระทําสิ่งนั้นๆ 
และเกิดเปนความสุข 
 2.1.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ 
 จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของกับแรงจูงใจสามารถสรุปความสําคัญของ
แรงจูงใจไดดังนี ้
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549, หนา 277-278) อธิบายวา แรงจูงใจเปนเรื่องท่ีสําคัญ
ตอบุคลากรและองคกร โดยมีผลโดยตรงตองานขององคกร นอกจากนี้การจูงใจยังมีความสําคัญตอ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานดังตอไปนี ้
  1) ความสําคัญตอองคการ แรงจูงใจมีความสําคัญตอองคการในอันที่จะตอบสนอง
ความตองการดานพฤติกรรมของพนักงานใหแกองคกร พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกจะนําไปสู
ผลสําเร็จของงานหรือเปาหมายขององคการ ดังตอไปนี้ 

   (1) ชวยเปนหลักประกันวาบุคลากรในองคการจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชความรูความสามารถที่มีอยูทั้งหมด 

   (2) ชวยเกื้อหนุนใหบุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือประโยชนขององคการ 
   (3) ชวยเสริมสรางใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคการ เกิดศรัทธา และ

ความเชื่อมั่นในองคการ 
  2) ความสําคัญตอผูบริหาร นอกเหนือจากองคการแลว ผูบริหารจะไดรับประโยชน
จากการจูงใจบุคลากรโดยตรงในดานตางๆ ดังนี ้

   (1) ชวยใหผูบริหารมีภาวะผูนําที่ดี แรงจูงใจเปนเครื่องมือสนับสนุนใหการนําของ
ผูบริหารเกิดประสิทธิผล 
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   (2) ชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหารและพนักงาน แรงจูงใจเปนความเต็มใจ
ที่ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ผูบริหารตองการ ทําใหผูบริหารมีอิทธิพลเหนือพนักงานหรือ
พนักงานเกิดการยอมรับในงานของตน 

   (3) ทําใหการควบคุมดําเนินไปดวยความราบรื่น อยูในกรอบขององคการและ
มีศีลธรรม 
  3) ความสําคัญตอผูปฏิบัติงาน นอกจากองคการและผูบริหารแลว แรงจูงใจยังกอใหเกิด
ประโยชนตอผูปฏิบัติงานในองคการในหลายดาน ดังนี ้

   (1) ชวยใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีการใหรางวัล
ตอบแทนในรูปแบบตางๆ ซึ่งผูปฏิบัติงานยอมเกิดความพอใจในการทํางานมากขึ้น 

   (2) ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถตอบสนองวัตถุประสงคขององคการและตอบสนอง
วัตถุประสงคของตนเองไปพรอมกัน ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความกระจางในเรื่องของวัตถุประสงคของ
องคการ ทําใหสามารถพิจารณาปรับปรุงวัตถุประสงคของตนใหสอดคลองกับองคการไดงายข้ึน 

   (3) สงเสริมและสรางความสามัคคีในหมูคณะ เปนการสรางพลังของกลุมหรือทีมงาน 
   (4) ชวยใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สุรสิทธิ์ ศรีวิรัตน (2550, หนา 38) อธิบายวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสําคัญและ
มคีวามจําเปนสําหรับหนวยงานทุกแหง ถาผูบริหารสามารถชักจูงบุคคลในหนวยงานไดตรงกับ
เรื่องที่เขาตองการแลวก็จะทําใหบุคคลมีแรงจูงใจสงผลใหเขาเต็มใจที่จะใชความสามารถเต็มที่
ในการใหความรวมมือทํางานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 สพุานี สฤษฎวานิช (2552, หนา 156-157) อธิบายวา แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมากเพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทํา คือ พนักงานเหลานั้นมีความอยากที่จะทํางานมี
ความตั้งอกตั้งใจในการทํางานทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้นดํารงตน
เปนสมาชิกที่ดีขององคการสรางสรรค และพัฒนางาน และองคการตลอดจนคงอยูกับองคการ
อยางยาวนานดวย แตถาคนขาดแรงจูงใจในการทํางานคนคนนั้นก็จะเฉื่อยชาขาดความตั้งใจ
ขาดความใสใจในการทํางานสักแตทํางานออกมาใหเสร็จพนๆ ตัวไปผลงานที่ออกมา จึงมักมีคุณภาพต่ํา
หรือสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนแกองคการแรงจูงใจจะเปน will do factor คือ ปจจัยที่แสดง
ความเต็มใจความตั้งใจที่จะทํา 

 แตอยางไรก็ตามผลการปฏิบัติงานยังคงขึ้นอยูกับความสามารถ คือ พนักงานตองมีความรู
ความสามารถในการทํางานนั้นๆ ความสามารถจะเปน can do factor คือ ปจจัยท่ีพื้นฐานท่ีจะทําให
คนคนนั้นทํางานนั้นๆ ได และอีกปจจัย คือ โอกาสหรือสถานการณที่เก่ียวของ เชน คนคนนั้นมีโอกาส
ไดทํางานที่ตรงกับความรู ความสามารถ หรือมีโอกาสใหแสดงออกเขาก็จะสามารถสรางสรรคผลงาน
ใหเกิดขึ้นไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
  สุรพล เพชรไกร (2554, หนา 1) กลาวไววา เมื่อตัวบุคคลเขาไปรวมทํางานกับองคกรหรือ
หนวยงานใดก็ตามบุคคลนั้นจะมีความรูสึกผูกพันวา ตนเองไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่พรอมทั้ง
ไดสํานึกถึงสิทธิและหนาที่ในการปฏิบัติ บางสิ่งบางอยางขึ้นตามขอกําหนดของหนวยงานนั้นๆ 
แตเมื่อความตองการขององคกรขั้นพื้นฐานที่จะใหบุคคลประพฤติปฏิบัติไมอาจบรรลุผลไดอยางมี
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ประสิทธิภาพจึงไดมีการคนควาหาสาเหตุแหงการที่วาทําไมบุคคลบางคนจึงไดมีการประพฤติปฏิบัติงาน
ไดผลนอยกวาขั้นต่ําของเกณฑการปฏิบัติที่กําหนดไวนั้นอยางไร 

 งานแรกทีผู่บังคับบัญชาตองทํา คือ กระตุนใหทุกคนทํางานอยางดีที่สุดบุคคลทุกคนจะทํางาน
เพ่ือสนองความตองการของตนดวยเหตุผลตางๆ อาจเปนผลตอบแทนเปนเงินหรือสิ่งอื่น ซึ่งไมสามารถ
สัมผัสได เชน ความพอใจหรือการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ดังนั้นในเรื่องของแรงจูงใจในการทํางาน
ก็คือ การพยายามใหผลตอบแทนการทํางานของคนตามความตองการของเขาและตองประสาน
ความตองการของคนทํางานใหเขากับความตองการของหนวยงานดวยเพ่ือใหบังเกิดผลงานที่ดีที่สุด
ยอดตามเปาหมายของการทํางาน ในฐานะหรือบทบาทของผูบังคับบัญชาหัวหนางานจะเห็นวา
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานตางๆ แลวภาระหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การพยายาม
เสาะแสวงหาหนทางและสิ่งชักจูงตางๆ ที่จะชวยโนมนาวชักจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาของตนเต็มใจ
พรอมใจและพอใจที่จะปฏิบัติงานรวมกันไปสูวัตถุประสงคของงานแตละอยางได อยางไรก็ตาม
ผูบังคบับัญชาหรือหัวหนางานแตละทานอาจมีความเห็น หรือความเขาใจแตกตางกันในเรื่องการจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชา และผูใตบังคบับัญชาเองก็ยังอาจมีความเขาใจ และความตองการในความพึงพอใจ
ที่ไม เหมือนกัน หรืออาจไมตรงกันกับผูบังคับบัญชาเหลานี้อาจเปนที่มา หรือบอเกิดของ
ความไมสัมฤทธิ์ผลของการจูงใจได ดังนั้นการรวบรวมขอเท็จจริงจากการสังเกตและประยุกต
เอาหลักการในสาขาวิชาการตางๆ มาเพื่อสรุปสรางเปนแนวความคิดและทฤษฎีของการจูงใจ 
จึงมีความหลากหลายตามสถานการณ ดังน้ันความสําคญัของแรงจูงใจจึงอาจแยกไดเปนประเด็นสําคัญ 
3 ประการ คือ 

  1) ความสําคัญตอบุคลากร 
     2) ความสําคัญตอผูบริหาร 
  3) ความสําคัญตอองคกร 

 วีรูม (Vroom, 1980, p. 10) กลาววา ความสําคัญของแรงจูงใจเปนสวนหนึ่งของการสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความตองการและ
แสดงการกระทําออกมาตามปกติ มนุษยมีความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ไดหลายอยาง หรือ
พฤติกรรมแตกตางกัน 

 แมคโดนัล (Mcdonald, 1997, p. 14) กลาววา ความสําคัญของแรงจูงใจเปนสิ่งจูงใจของ
มนษยในการทํางานใหประสบความสําเร็จทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม สิ่งจูงใจที่สําคัญที่สุดของ
มนุษย คือ ความตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) ซึ่งเปนความปรารถนาที่จะกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 สรุปไดวา แรงจูงใจมีความสําคัญอยางมากตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น ผูบริหาร
ควรปฏิบัติตอคนงานหรือพนักงานในฐานะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ คอยดูแลสวัสดิการเพิ่มสิ่งจูงใจ ปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสงเสริมขวัญและกําลังใจใหดีอยูเสมอซึ่งจะสรางความพอใจใหกับ
พนักงานและสรางความสําเร็จตอองคการตอไป 
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 2.1.3 องคประกอบของแรงจูงใจ 
 สุพานี สฤษฎวานิช (2552, หนา 156) อธิบายวา องคประกอบที่สําคัญของแรงจูงใจมีอยู    
3 สวนใหญๆ คือ 
  1) ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งจะหมายถึง ความแตกตางระหวางบุคคล (individual 
difference) ในเรื่องตางๆ เชน บุคลิกภาพ ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ ความสามารถในการรับรู และ
ความคาดหวังตางๆ ตลอดจนความแตกตางในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จะมีผลตอ
แรงจูงใจของคนแตละคนแตกตางกันออกไป 
  2) ปจจัยในเรื่องงาน เชน อาชีพงานทีแ่ตกตางกันหรือคุณลักษณะและธรรมชาติของงาน
ที่แตกตางกันในดานความทาทาย ความนาสนใจ ความรูสึกที่จะไดประสบความสําเร็จจากงานเหลานี้
จะทําใหงานนั้นมีผลตอการจูงใจตางกัน ซึ่งทฤษฎีของเฮอรซเบอรก จะไดกลาวถึงเรื่องนี้มาก 

  3) ปจจัยตางๆ ในองคการ เชน โครงสรางองคการ วัฒนธรรมขององคการ บรรทัดฐาน 
นโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ จะมีผลตอบรรยากาศ และโอกาสของพนักงาน จึงทําใหพนักงาน
มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันออกไป 
 ภาวิณี เพชรสวาง (2552, หนา 56) สรุปวา แรงจูงใจสามารถแบงเปนสวนประกอบยอยได       
3 สวนคือ 
  1) ทิศทางหรือเปาหมาย (direction) คือ สิ่งที่คนเราเลือกจะทําจากหลากหลาย
ทางเลือกที่เปนไปไดตวัอยางเชน เลือกที่จะทํารายงาน หรือการอานหนังสือ อานเลน 

  2) ความเขม (intensity) เปนความชัดเจน หรือความพยายามในการตอบสนอง
ตามทางเลือกท่ีไดตัดสินใจเลือกแลว ซึ่งคน 2 คนที่มีเปาหมายเหมือนกันแตอาจมีการแสดงออกถึง
ความพยายามที่แตกตางกันก็ได 
  3) ความคงอยู (persistence) ความคงอยูของพฤติกรรม และระยะเวลาท่ีคนเราจะมี
ความพยายามในการแสดงพฤติกรรมนั้นอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน บางคนมีเปาหมายพฤติกรรมและ
มีความเขมสูงแตพฤติกรรมนั้นไมไดนาน 
 สรุปวา องคประกอบของแรงจูงใจตามที่นักวิชาการไดกลาวมานั้นมีความเหมือนและแตกตางกัน 
ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหแลวจะเห็นไดวา แรงจูงใจเปนความตั้งใจหรือเต็มใจของบุคคลที่จะทํางาน
เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายขององคการเปนหลัก ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
ความพยายาม ความมุงมั่น การมีทิศทาง การมีเปาหมาย ซึ่งตรงกับแนวคิดของ การี่ จอหน (Gary 
Johns) 
 2.1.4 ประเภทของแรงจูงใจ 
  จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของกับแรงจูงใจ พบวา มีการแบงประเภทของ
แรงจูงใจตามลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมและตามที่มาของแรงจูงใจไวดังนี ้
 จารุวรรณ กมลสินธุ (2548, หนา 14) ไดแบงแรงจูงใจเปน 2 ลักษณะคือ 
   1) แบงตามที่มาของแรงจูงใจสามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ 
   (1) แรงจูงใจทางกาย (physiological motive) คือ แรงจู งใจที่ เ กิด ข้ึน
ตามความตองการทางรางกายถือเปนแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก
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รางกายตองการสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน เมื่อรางกายขาดน้ําก็เกิดแรงจูงใจคือ
กระหายที่จะดื่มน้ํา และแสวงหาน้ําดื่ม เปนตน ลักษณะของแรงจูงใจทางกาย มีดังนี ้
                         ก. แรงจูงใจทางบวกหรือแสวงหา (positive supply motive) เปนแรงจูงใจ
เพ่ือใหรางกายมีชีวิตอยูรอดชดเชยตอสิ่งที่รางกายขาดไป เชน ความหิวความกระหาย และการพักผอน 
เปนตน 
                       ข. แรงจูงใจทางลบ หรือการหลีกเลี่ยง (negative or avoid motive) 
เปนแรงจูงใจเพ่ือใหรางกายหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะเปนอันตรายหรือสิ่งที่ไมเปนที่ตองการ เชน ความเจ็บปวด
ความเสียใจ ความสกปรก เปนตน 
                       ค. แรงจูงใจที่จะดํารงเผาพันธุ (species maintaining motive) เปนแรงจูงใจ
ทางธรรมชาติที่ทําใหมีการสืบพันธุเพ่ือการสรางสมาชิกสืบทอดในสังคมตอไป 
                   (2) แรงจูงใจทางสังคม (social motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูที่เก่ียวของ
กับบุคคลหรือสังคม เชน การตองการความรัก การยกยอง การมีชื่อเสียง ความกาวหนาในชีวิต
ความภาคภูมิใจ ซึ่งแรงจูงใจทางสังคม แบงไดดังนี ้
                       ก. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (achievement motive) เปนแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความตองการท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหประสบผลสําเร็จสูงสุด โดยมีความมานะ พยายาม ขยัน
อดทน เอาชนะอุปสรรคตางๆ เพื่อกาวไปสูเปาหมายที่กําหนดไว บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มักจะตั้งความมุงหวัง หรือเปาหมายไวสูงและมีความพยายามมากกวาผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 
                       ข. แรงจูงใจใฝสัมพันธ (affiliation motive) เปนแรงจูงใจที่ตองการ
เปนที่ยอมรับของผู อ่ืน หรือสังคมบุคคลที่มีแรงจูงใจประเภทนี้สูงมักจะเปนผูที่ชอบเขาสังคม
เปนที่พ่ึงพาอาศัยของบุคคลอ่ืนใหความชวยเหลือ และรวมมือกับผูอื่น มีความเมตตาโอบออมอารี 
เห็นใจผูอ่ืนเสมอ ซึ่งแรงจูงใจดานนี้ก็จะทําใหผูอ่ืนรักใครยอมรับนับถือ 
                       ค. แรงจูงใจใฝอํานาจ (power motive) เปนแรงจูงใจที่ตองการเปนผูนําของ
บุคคลตองการมีอํานาจเหนือบุคคลอื่นทั่วไปโดยวิธีที่ชอบธรรม และไมชอบธรรม เชน การขยันทํางาน
ใชความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหไดรับการยอมรับใหเปนผูนํา ถือเปนการไดอํานาจ
อยางเปนธรรมแตถาไดมาโดยการแยงชิง คดโกง หรือทําลายลางถือเปนการไดมาซึ่งอํานาจไมเปนธรรม 
  2) แบงตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
                   (1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดข้ึนจากภายในตัวของ
บุคคลที่มองเห็นคุณคาของการทํากิจกรรมตางๆ วามีประโยชนและมุงมั่นตั้งใจเพ่ือมุงหวังความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไวความสําเร็จในการทํากิจกรรมหรือทํางานจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ เชน 
ความอยากรูอยากเห็น ความสุข อุดมการณ ซึ่งเปนแรงจูงใจที่สรางขึ้นหรือกระทําไดยากมาก
แตมีความคงทนถาวร 
                   (2) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดจากการคาดหวัง
สิ่งตางๆ ที่อยูรอบขางตัวบุคคล เชน รางวัลเกียรติยศคําชมเชยหรือสิ่งลอใจอ่ืนๆ โดยไมไดกระทํา
เพ่ือความสําเร็จในสิ่งนั้นเลย แรงจูงใจภายนอกอาจเปนแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรมอยางมี
เปาหมาย และมีทิศทางโดยกระบวนการใดๆ ก็ไดจากภายนอกตัวบุคคล เชน การแขงขันที่หวังชัยชนะ
และรางวัล การเสริมแรงจากการไดรับความพอใจ การลงโทษ เปนตน 
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 ราณี อิสิชัยกุล (2552, หนา 7-6) กลาวไววา บุคลากรจะทํางานใหเกิดผลดีตามตองการได
จําเปนตองมีความสามารถในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ความรู และทักษะที่ทําใหทํางานไดสําเร็จ
ถาบุคลากรไมสามารถทํางานไดสําเร็จหากปราศจากความสามารถ ความสามารถเปนองคประกอบสําคัญ
ในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จแตความสามารถอยางเดียวไมไดทําใหบุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง การจูงใจชวยเปนแรงผลักดันใหบุคลากรพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการได
อยางเต็มที่เพ่ือตอบสนองความตองการหรือความหวังของตนและขององคการ การจูงใจ แบงออกเปน         
2 ประเภท คือ 
   1) การจูงในภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง รางวัลตอบแทนที่องคการ
จัดใหที่เปนรูปธรรม เชน เงินเดือน คาจาง ประโยชนและบริการ โบนัส สภาพแวดลอมในการทํางาน
ความมั่นคงในงานการเลื่อนตําแหนง เปนตน รางวัลตอบแทนเหลานี้มักไดรับตามระดับในองคการ 
   2) การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง รางวัลตอบแทนทางจิตวิทยา
ที่เปนความรูสึกภายในจิตใจ เม่ือสามารถทํางานไดผลดี เชน การไดรับการยกยองชมเชย โอกาสแสดง
ความสามารถในการทํางาน ความทาทายของงาน หากทําสําเร็จความสําเร็จในหนาที่การงาน การไดรับ
การดูแลเปนอยางดีในที่ทํางาน เปนตน การจูงใจภายในนี้จะแตกตางกันในแตละบุคคล 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 113) กลาวไววา แรงจูงใจในการทํางานแบงเปน 
2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกแรงจูงใจภายในแตกตางจากแรงจูงใจภายนอก
ที่วาแรงจูงใจภายในเกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกดวยความตองการของตนเองมากกวาผลตอบแทน
จากวัตถุและสิ่งของ 
         2.1.5 ประโยชนของการจูงใจ 
 กันตนา เพ่ิมผล (2550, หนา 93-94) การจูงใจเปนภาระหนาที่อันสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง
ของนักบริหาร และหัวหนางานที่จะตองสรางสรรค และจัดใหมีขึ้นในองคการหรือทุกหนวยงาน
เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานขององคการเพราะการจูงใจจะชวยบําบัดความตองการ
ความจําเปนและความเดือดรอนของบุคคลในองคการได จะทําใหขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่ดีขึ้นมีกําลงัใจในการปฏิบัติงานอาจกลาวถึงประโยชนของการจูงใจในการบริหารไดดงัน้ีคือ 
                  1) เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคคลใหองคการและแกหมูคณะ
เปนการสรางพลังงานรวมกันของกลุม 
                  2) สงเสริมและเสริมสรางสามัคคธีรรมในหมูคณะเปนการสรางพลังดวยความสามัคคี 
                  3) สรางกําลังขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานแกคนงาน และพนักงานเจาหนาที่
ในองคการ 
                  4) ชวยเสริมสรางใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ 
                 5) ชวยทําใหการควบคุมงานดําเนินไปดวยความราบรื่นอยูในกรอบแหงระเบียบวินัย
และมีศีลธรรมอันดีงามลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน 
                   6) เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกขององคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจการตางๆ 
ในองคการเปนการสรางความกาวหนาใหแกพนักงานและองคการ 
                  7) ทําใหเกิดศรัทธา และความเชื่อมั่นใจองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูทําใหเกิดความสุข
กายสุขใจในการทํางานเพราะรางกายที่แข็งแรงจะมีอยูคูกับหัวใจที่เปนสุขเทานั้น 
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                  8) การจูงใจกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 การจูงใจเปนสิ่งท่ีผูบริหารจะตองเอาใจใสอยูเสมอ การใชกําลังบังคับหรือการจูงใจแบบนิเสธ
อาจทําใหประสิทธิภาพของงานต่ํา วิธีดังกลาวไมเปนการจูงใจที่ดีและไมใชวิธีแกปญหาในการปฏิบัติงาน
ทีถู่กตองแตอยางใด การจูงใจแบบปฏิบัติเปนสิ่งที่เจาหนาที่บริหารงานบุคคลจะตองสนใจศึกษาถงึ
ปจจัยในอันที่จะกอใหเกิดการจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีอยูเสมอและจะตองเปรียบเทียบกับสถานการณ
ของการจูงใจในขณะนั้นใหถูกตองเพ่ือจะไดสรรใชเทคนิคการจูงใจไดถูกตอง และกอเก้ือการแกไขไมถูกจุด
นอกจากจะทําใหการจูงใจไมไดผลและขวัญเสื่อมทรามแลวยังสิ้นเปลืองคาใชจายและเวลาอีกดวย
ผูบริหารงานบุคคลและผูมีหนาที่รับผิดชอบจะตองหมั่นตรวจสอบอยูเสมอในเรื่องการใชการจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือธํารงรักษาพลังรวมของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงตามตองการเพื่อเปนปจจัย
เก้ือหนุนที่จะสงผลไปถึงประสิทธิภาพของงานใหสนองวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว 

 
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจ 
 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ (motivation theories) พยายามท่ีจะอธิบายเหตุ (causes) และผล (effect) 
ของแรงจูงใจโดยพยายามอธิบายวามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหเกิดแรงจูงใจและแรงจูงใจ ทําให
เกิดผลอะไรข้ึนบางแรงจูงใจมักจะมีจุดมุงอยูที่สองสิ่งคอื ความตองการ (need) และจุดหมายปลายทาง 
(goal) มีภาวะเงื่อนไขใหเกิดแลวจะนําไปสูจุดหมาย ซึ่งทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําขึ้น
ซึ่งมีทฤษฎีหลายกลุมที่ไดแสดงความคิดเห็นและไดอธิบายเก่ียวกับเรื่องแรงจูงใจไวตางๆ กัน 
 2.2.1 ทฤษฎีสองปจจัย ของเฟรดเดอรริก เฮอรซเบิรก (Herzberg’s two factors 
theory) 
 ผูคิดคนทฤษฎีนี้ คือ เฟรดเดอรริก เฮอรซเบิรก, เบอรนารด มุสเตอร และบาบารา บีช 
สไนเดอรมาน (Frederick Herzberg, Bernard Mausner & Barbara B. Snyderman, 1959, 
pp. 113-115) เปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในองคการบริหาร เฮอรซเบิรก และคนอ่ืนๆ 
ไดสรางทฤษฎีนี้ขึ้นจากการศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของความพอใจในงาน และความไมพอใจในงานของ
วิศวกรและพนักงานบัญชีในโรงงานที่เมือง Pittsburg จํานวน 200 คน ในโรงงานอุตสาหกรรม 11 แหง 
ดยวิธีการสัมภาษณบุคคลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน พบวา ความตองการทางดานงานของบุคคลจําแนก
ไดเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้ 
 กลุมแรก คือ ปจจัยจูงใจ (motivational factors) เปนปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยที่ตอบสนองความตองการภายในบุคคล ปจจัยเหลานี้ ไดแก 
                    1) ความสําเร็จในงาน (achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้น
และประสบผลสําเร็จอยางดี รวมทั้งความสามารถในการแกปญหาตางๆ แรงจูงใจเก่ียวกับความสําเร็จ
ของงานประกอบดวย 2 สิ่ง คือ ระดับของแรงจูงใจในความสําเร็จ และความสามารถที่จะทํางานนั้น 
                    2) การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน กลุมเพ่ือนและบุคคลอื่นโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือบางครั้ง
อาจแสดงออกในรูปของการยกยองชมเชย 
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             3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (work Itself) หมายถึง ความรูสึกที่ดีและไมดีตอลักษณะงาน
วางานนั้นเปนงานจําเจ นาเบื่อหนาย ทาทายความสามารถ กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค หรือ
เปนงานที่ยากงาย 
                    4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ  และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่ 
                    5) ความกาวหนา (advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือตําแหนง
ของบุคคลในองคการ 
      กลุมที่สอง คือ ปจจัยค้ําจุน (hygiene factors) เปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางาน
อยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคกรก็อาจทําใหเกิดการไมชอบงานขึ้น 
ซึ่งเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลานี้ ไดแก  
  1) เงินเดือน (salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ตอเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 
               2) นโยบายและการบริหาร (company policy and administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานขององคการ การใหอํานาจแกบุคคลในการใหเขาดําเนินงานไดสําเร็จ
รวมท้ังการติดตอสื่อสารในองคการ ไดแก การที่บุคคลจะตองทราบวาเขาทํางานใหใคร นั่นคือ นโยบาย
ขององคการตองแนชัด เพ่ือใหบุคคลดําเนินงานไดถูกตอง 
             3) ความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal relation) หมายถึง การอยูรวมกัน 
การชวยเหลือกันทั้งเรื่องงาน และเรื่องสวนตัว ความเปนมิตร การปรึกษาหารือกันระหวางพนักงาน
ผูปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานในหนวยงาน 
          4) สภาพการทํางาน (working condition) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ไดแก แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ และอื่นๆ 
รวมทั้งปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
              5) การบังคับบัญชา (supervision) หมายถึง ความรู ความสามารถของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน รวมท้ังการมอบหมายความรับผิดชอบตางๆ ใหแก
ลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา 
              6) สถานภาพ (status) หมายถึง องคประกอบของสถานะอาชีพ ที่ทําใหบุคคลรูสึก
ตองาน ไดแก การมีรถประจําตําแหนง การมีอภิสิทธิ์ตางๆ 
                   7) ความมั่นคงในงาน (job security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคง
ในงาน ความมั่นคงในองคการ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 118) กลาวไววา เปนทฤษฎีแรงจูงใจที่ศึกษาถึงสาเหตุ
จูงใจบุคคลใหทํางานพบวา มี 2 ปจจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการทํางานดังนี้ 

  1) ปจจัยกระตุน (motivator factors) ทําใหคนทํางานมีความรูสึกพึงพอใจในงาน
มคีวามรูสึกในดานดีเปนสิ่งจูงใจภายในความรูสึกนึกคิดของตนปจจัยเหลานี้สวนใหญจะเกี่ยวของกับ
งานที่ปฏิบัติอยูคนจะถูกจูงใจใหเพ่ิมผลผลิตปจจัยกระตุน ปจจัยกระตุนจะนําไปสูการจูงใจในวิธีการ
บริหารงานดวย ไดแก 
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                      (1) ความสําเร็จของงาน (achievement) 
                      (2) การยอมรับนับถือ (recognition) 
                      (3) ลักษณะของงาน (the work ltself) 
                      (4) ความรับผิดชอบ (responsibility) 
                      (5) ความเจริญกาวหนาในงานและอาชีพ (progressive in work) 
                 2) ปจจัยค้ําจุน (hygiene factors) เปนปจจัยที่ปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจงาน
ที่ปฏิบัติอยู ซึ่งปจจัยเหลานี้มิไดเปนสิ่งจูงใจที่จะทําใหเกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้นที่ทําใหคนทํางานดําเนินการ
ไปดวยความราบรื่น เชน การไมเพียงพอของรายไดทําใหเกิดการนัดหยุดงานขององคกรเพ่ือเรียกรอง
เงินเดือนใหสูงข้ึนไดแก 
                     (1) เงินเดือน (salary) 
                     (2) ความสัมพันธกับผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา (interpersonal relationships) 
                     (3) การดูแลระดับและคุณภาพของการบังคบับัญชา (supervision) 
                     (4) นโยบายและการบริหารงานขององคการ (company pol icy and 
administration) 
                     (5) สภาพการทํางาน (working condition) 
                     (6) ความมั่นคงในงาน (security) 
                     (7) ตําแหนง (status) 
 ปจจัยค้ําจุนเหลานี้แมองคการจัดใหมีมากจนเกินพอก็ไมสามารถจูงใจใหบุคลากรทุมเท
ความพยายามมากข้ึนได เพียงแตปองกันไมใหบุคลากรเกิดความไมพอใจในการทํางานเทานั้น 
กลาวโดยสรุปทฤษฎีสองปจจัยเก่ียวของกับปจจัยจูงใจที่มาจากตัวบุคลากร ดังนั้นผูบริหารควรให
ความสนใจตอปจจัยค้ําจุนท่ีทําใหบุคลากรเกิดความไมพอใจและไมไดชวยจูงใจบุคลากร และปจจัยจูงใจ
ที่ทําใหบุคลากรเกิดความพอใจโดยผูบริหารควรพิจารณาแนวปฏิบัติดังนี ้
                 1) ผูบริหารควรพัฒนาตรวจแกไขปจจัยค้ําจุนที่สอเคาวาจะกอใหเกิดความไมพอใจ
เพ่ือลดสาเหตุของความไมพอใจใหลดนอยลง เชน การปรับปรุงนโยบายการบริหารงานองคการ
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การปรับสายงานการบังคับบัญชาใหเหมาะสม การพิจารณาประโยชน
บริการใหเพียงพอกับความตองการการปรับปรุงสภาพการทํางานใหดีขึ้น 
  2) ผูบริหารไมควรคาดหวังมากเกินไปในผลของการจูงใจจากการลงทุน เชน การปรับปรุง
หองทํางานหองพักผอน หรือการเพ่ิมประโยชนและบริการใหมากขึ้นเพราะเปนปจจัยค้ําจุนตรงกันขาม
ผูบริหารควรใหความสนใจหรือมุงไปที่ความพึงพอใจในงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความกาวหนา
ของบุคลากรหรือโอกาสการพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวทางการเพิ่มความสําคัญของงานที่เปนการเพ่ิม
หรือขยายคุณคาของงานในแนวดิ่งเพ่ือใหความพัฒนาในระยะยาว และกอใหเกิดผลดีตอทัศนคติของ
บุคลากรในระยะยาวดวย โดยเพิ่มปจจัยจูงใจ เชน การใหโอกาสบุคลากรแสดงผลงานการยอมรับ
ในผลงานการใหสิทธิอํานาจ การตั้งทีมงานที่มีอิสระในการทํางานการเพ่ิม ความรับผิดชอบในงาน
การออกแบบงานใหเกิดผลสําเร็จของงานชัดเจน การเพิ่มโอกาสใหกาวหนา ซึ่งดีกวาการหมุนเวียน
ที่เปนการหมุนเวียนเพ่ือเปลี่ยนแปลงงานในระดับเดียวกัน หรือการขยายขอบเขตงานที่เปนการเพ่ิมงาน
ในแนวนอนหรือในระดับเดียวกันเทานั้น 
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 2.2.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow,s hierarchy of needs theory)  
   ราณี อิสิชัยกุล (2552, หนา 7-13) กลาวไววา นักจิตวิทยา อับราฮัม มาสโลว (Abraham 
Maslow) นับเปนทฤษฎีการจูงใจแรกที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในกลุมผูบริหาร
ทฤษฎีของ มาสโลว มีสมมติฐานมาจากมนุษยมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลา
และไมสิ้นสุดความตองการของมนุษยสามารถเรียงลําดับความสําคัญตั้งแตระดับต่ําสุด คือ 
ความตองการพื้นฐานสูงข้ึนไปจนระดับสูงสุดความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ
พฤติกรรมของมนุษยตอไปมนุษยจะมีความตองการในระดับสูงขึ้น ซึ่งจะกลายเปนสิ่ง จูงใจ
แทนความตองการของมนุษยจะสลับซับซอน มนุษยมีความตองการหลายอยางพรอมกันไดความตองการ
อยางหนึ่งอาจยังไมทันหมดไปความตองการอยางอื่นจะเกิดขึ้นได ลําดับข้ันความตองการของมนุษย
ประกอบดวยความตองการ 5 ประเภทดังนี ้
               1) ความตองการทางกาย (physiological neets) เปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย
เพื่อดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย อากาศ การพักผอน ซึ่งเปนความตองการระดับที่สุด
บุคลากรที่มีความตองการระดับนี้ไมไดใหความสําคัญตองานที่ทําเปนหลัก แตจะสนใจทํางาน
เพ่ือตอบสนองความตองการพื้นฐานได 
  2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (safety and security needs) เปนความตองการ
ความปลอดภัยจากอันตราย เชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความมั่นคงในงาน ตลอดจน
ปลอดจากความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทํางาน บุคลากรที่มีความตองการความมั่นคง
มองการทํางานวา มีคุณคาในฐานะเปนหลักประกันวาจะทําใหไมขาดแคลน การตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของตน 

  3) ความตองการสังคม (social or belongingness needs) เปนความตองการสังคม 
หรือความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน รวมทั้งความตองการมิตรภาพและความรักและการเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมหรือที่ทํางานบุคลากรที่ตองการสังคม และความรักจะมองการทํางานวามีคุณคาในการสราง
โอกาสที่จะมีความสัมพันธกับผูอื่น 

  4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) เปนความตองท่ีตอบสนอง 
ความรูสึกในคุณคาของตนเอง ความตองการใหผูอ่ืนยอมรับนับถือ และความตองการไดรับการยกยอง
สรรเสริญมีชื่อเสียงเกียรติยศโดยการสรางผลสําเร็จของงานใหเกิดคุณคาและชื่อเสียง บุคลากรที่มี
ความตองการเกียรติยศหรือชื่อเสียง ตองการผูอ่ืนยอมรับในผลงานและรับรูวาเปนผูท่ีมีความสามารถ
ในการทํางาน 
  5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เปนความตองการ 
ใชความพยายามทักษะและศักยภาพสูงสุดท่ีมีอยูในตนเองใหเกิดผลสําเร็จตามที่นึกคิด หรือเปนดังที่
คาดหวัง ความตองการความสําเร็จในชีวิตเปนความตองการสูงสุดที่มนุษยคาดหวังและอาจเปนไปไดยาก
และหากบุคคลใดบรรลุความตองการขั้นนี้จะไดรับการยกยองวาเปนบุคคลพิเศษ 

 มาสโลว กลาววา ความตองการระดับหนึ่งของบุคคลควรไดรับการตอบสนองกอนและ 
เมื่อไดรับการตอบสนองแลวความตองการนั้นๆ ก็จะไมจูงใจบุคคลใหแสดงพฤติกรรมที่ตองการตอไป
จึงจําเปนตองจูงใจดวยการตอบสนองความตองการในระดับสูงกวาขึ้นไป ถึงแมมาสโลวไมไดกลาวถึง
การประยุกตใชทฤษฎีของเขาในการทํางาน แตก็มีการนําทฤษฎีไปประยุกตใชในการทํางาน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

22 

 

เปนจํานวนมาก ผูบริหารควรตอบสนองความตองการของบุคคลใหถูกระดับโดยพิจารณาวา บุคคลคนใด
มีความตองการอยูในระดับใด 
  สุพานี สฤษฎวานิช (2552, หนา 158-160) กลาววา มาสโลวเปนนักจิตวิทยาที่สนใจศึกษา
ความตองการของคนโดยเนื้อหาที่สําคัญของทฤษฎีนี้ คือ 
  1) คนทุกคนมีความตองการซึ่งความตองการนั้นมีอยูมากมายหลายอยางและ
ความตองการจะมีตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย 
  2) ความตองการเหลานั้นอาจจัดเปนลําดับขั้นได 5 กลุมจากลําดับความตองการ
ขั้นพ้ืนฐานไปสูความตองการขั้นสูงสุดดังนี ้
   (1) ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs) จะไดแก ความตองการ
พ้ืนฐานในปจจัยสี่ทั้งหลายเพ่ือใหมีชีวิตอยูรอด เชน ความตองการอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 
และยารักษาโรค เปนตน ดังนั้น องคการจะตองดูแลเรื่องคาตอบแทนตางๆ ของพนักงานใหเหมาะสม
เพ่ือใหพนักงานสามารถตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของเขาในสวนนี้ไดกอนความตองการ
ในระดับตอๆ ไปถึงจะเกิดขึ้น 
   (2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (security and safety needs) 
คนเราเมื่อไดรับปจจัย 4 แลวเราก็อยากมีความมั่นคงในสิ่งที่เราไดรับ เชน ตองการไดทํางานที่มั่นคง
และมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน ดังนั้นในองคการสามารถตองสนองสวนนี้ได
โดยการประกันสุขภาพประกันชีวิต หรือโครงการบําเหน็จบํานาญ pension plan หรือ provident 
fund ใหแกพนักงาน 
   (3) ความตองการทางดานสังคม (social needs) เปนความตองการที่จะมีเพื่อน
มกีลุม มีคนรักที่เรารักไววางใจ และรักเราจะได พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพราะโดยธรรมชาติคนเราจะเปนสัตวสังคม ไมชอบโดดเดี่ย วชอบอยูเปนกลุม เปนสังคม ซึ่งองคการ
ตองจัดกลุมกิจกรรมหรือชมรมตางๆ ใหเกิดขึ้นภายในหนวยงานได เชน ชมรมดนตรีไทย ชมรมฟุตบอล 
เปนตน เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสรวมกลุมกันทํากิจกรรม 
   (4) ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ (esteem needs) คือ ตองการใหคนอ่ืน
เห็นคา เห็นความสําคัญ ยอมรับในความรูความสามารถที่เรามีอยู ซึ่งองคการอาจตอบสนอง
ดวยการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ใหการยกยองประกาศเกียรติคุณใหเหมาะสม 
   (5) ความตองการที่จะสมหวังในชีวิตบรรลุถึงสิ่ งที่ เปนสุดยอดปรารถนา 
(self-realizations หรือ self-actualization) ไดใชความสามารถสูงสุดที่เรามีออกมาเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่เรามุงหวังในชีวิต ซึ่งผูบังคับบัญชาจะชวยตอบสนองความตองการสวนนี้ได 
โดยการมอบหมายงานที่ยากและทาทายให 
  3) ความตองการใดท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจอีกตอไป ความตองการ
จะเคลื่อนตอไปสูความตองการในระดับที่สูงข้ึน (satisfaction-progression process) ดังนั้น ผูบริหาร
ควรจะตองศึกษาและมีความเขาใจวา พนักงานมีความตองการอยูในระดับใดแลวจัดการตอบสนอง
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจอยางเหมาะสม 
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ภาพ 2  แสดงลําดับขั้นความตองการของมนุษย ของ Maslow 
ที่มา: (John R. Schermerhorn JR., 2002, p. 365) 
 
 2.2.3 ทฤษฎีอีอารจี ของแอลเดอรเฟอร (ERG theory)  
 ราณี อิสิชัยกุล (2552, หนา 7-17) กลาวไววา นักจิตวิทยา เคลยตัน อัลเดอรเฟอร (Clayton 
Alderfer) ไดพัฒนาทฤษฎีความตองการของมนุษย โดยพัฒนาแนวคิดมาจากทฤษฏีความตองการของ
มาสโลว แตแบงความตองการของมนุษยออกเพียง 3 ระดับ คือ 

       1) ความตองการมีชีวิต (existence needs) ไดแก ความตองการทางกาย และวัตถุ
เพื่อใหมีชีวิตอยู เชน อาหารน้ํา รวมทั้ง เงินเดือน ประโยชน และบริการความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีด ี

    2) ความตองการสัมพันธกับผูอื่น (relatedness needs) ไดแก ความตองการ
มีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของ เชน ครอบครัว กลุมเพื่อน กลุมเพ่ือนรวมงาน กลุมวิชาชีพ
บุคคลจะตอบสนองความตองการสัมพันธกับผูอ่ืนดวยการแบงปนแลกเปลี่ยนความคิด ความรูสึกกับผูอื่น 
รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 
   3) ความตองการเจริญกาวหนา (growth needs) ความตองการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในดานความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จหรือผลงานที่มีประสิทธิภาพใหผูอ่ืนยอมรับ
และยกยองนับถือ 
 ทฤษฎี ERG มีความคลายคลึงกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว ดังนี ้

   1) ความตองการมีชีวิตเปรียบไดกับความตองการทางกายและความมั่นคงปลอดภัยของ 
มาสโลว ความตองการสัมพันธกับผูอื่นคลายคลึงกับความตองการสังคม ความเจริญกาวหนาเหมือนกับ
ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และความตองการความสําเร็จในชีวิตของมาสโลว 

ความตองการความสําเร็จในชีวิต 
(self-actualization needs) 

ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง 
(self-esteem needs) 

ความตองการสังคม 
(social or belongingness needs) 

 
ความความตองการความมั่นคงปลอดภัย 

(safety and security needs) 

ความตองการดานรางกาย  
(physical needs) 
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     2) หลักการความพึงพอใจ ความกาวหนามีแนวคิดคลายคลึงกับแนวคิดของ มาสโลว
การที่มนุษยสามารถตอบสนองความตองการระดับหนึ่ง และจะผลักดันใหเกิดความตองการระดับสูง
ขึ้นไป 
  ปรียาพร องศอนุตรโรจน (2553, หนา 118) อธิบายวา สืบเนื่องจากไดมีการวิจัยเพ่ือทดสอบ
ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของ มาสโลว พบวา ไมตรงกับทฤษฎี คือ การตอบสนองความตองการ
ไมเปนไปตามลักษณะตามลาดับข้ันของมาสโลว แอลเดอรเฟอร จึงไดเสนอทฤษฎีความตองการ ERG ขึ้น
โดยมีความตองการของบุคคล 3 ประการ 
   1) ความตองการมีชีวิตอยู (existence needs) เปนความตองการที่จะตอบสนอง
เพ่ือใหมีชีวิตอยูตอไป ไดแก ความตองการทางกาย และความตองการความปลอดภัย 
   2) ความตองการการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (relatedness needs) เปนความตองการ
ของบุคคลที่จะมีมิตรสัมพันธกับบุคคลรอบขางอยางมีความหมาย 
   3) ความตองการเจริญกาวหนา (growth needs) เปนความตองการสูงสุด รวมถึง
ความตองการไดรับการยกยองและความสําเร็จในชีวิต 

 2.2.4 ทฤษฎีระบบจูงใจ ของ M. E. Ford (motivational systems theory) 
(M. E. Ford, 1992, pp. 156-200) 

  1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห ของ S. Freud (psychoanalytic theory): การจูงใจเกิดจาก
ปฏิกิริยาโตตอบระหวาง id, ego, และ super ego 

  2) ทฤษฎสีัญชาตญาณของ w. Mc Dougall (instinct theory): การจูงใจเกิดจาก
ปฏิกิริยาโตตอบระหวางสัญชาตญาณ และแรงกระตุนจากสิ่งของ เหตุการณ และความคิด (สัญชาตญาณ 
หมายถึง แนวโนมของพฤติกรรมหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด โดยไมตอง
อาศัยการเรียนรู สัญชาตญาณจึงเปน reflexive (unlearned) behavior ซึ่งตรงกันขามกับ operant 
(Iearned) behavior  

  3) ทฤษฎคีวามตองการของ Murray & Maslow (need theory): การจูงใจเกิดจาก
ความตองการ หรือสิ่งที่บุคคลไมมีหรือขาดไป-ความตองการ หมายถึง ความตึงเครียดหรือความไมพอใจ 
ซึ่งกระตุนใหบุคคลกระทําการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่เขาเชื่อวาจะสนองตอบ แรงดล (impulse- 
ความโนมเอียงที่จะกระทําโดยไมสามารถควบคุม บังคับตนเองหรือไมไดคิดถึงผลไดผลเสียอะไร
ไวลวงหนาทั้งสิ้น) หรือ แรงขับ (drive-ปจจัยที่มาผลักดันใหบุคคลกระทําการอยางหนึ่งอยางใดลงไป
โดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น และปจจัยนี้มีแรงดันเกิดกวาที่ตนเองจะควบคุมไวได) 

  4) ทฤษฎสีองปจจัยของ Herzberg (two factor theory): การจูงใจเกิดจากปจจัย
อนามัยปรือปจจัยที่ไมเก่ียวกับงานโดยตรง (hygiene factors) และปจจัยจุงจัย หรือปจจัยที่เก่ียวกับ
งานโดยตรง (motivator factors)  

  5) ทฤฎีแรงขับของ Tolman (drive theory): การจูงใจเกิดจากแรงขับ ซึ่งหมายถึง
ปจจัยที่มาผลักดันใหบุคคลกระทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น และปจจัยนี้
มีแรงดันเกินกวาที่ตนเองจะควบคุมไวได 

  6) ทฤษฎีสนามขของ lewin (field theory): การจูงใจเกิดจากความตองการ 
ความตึงเครียด ความผิดหวัง และความคาดหวัง (Expectancy ซึ่ง Lewin เรียกวา potency) 
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  7) ทฤษฎีประจักษของ Rogers & Argyris (self-actuellzation theory): การจูงใจ
เกิดจากความประสงคที่จะทําอะไรใหสําเร็จดวยตนเองโดยไมตองการใหผูอ่ืนมาชี้นิ้ว 

  8) ทฤษฎีความไมกลมกลืนกันระหวางความตึงเครียด และความเชื่อสวนบุคคล 
ทัศนคติหรือการกระทําของ Bcehm & Cohen (cognitive dissonance theory): การจูงใจเกิดจาก
ความประสงคทีจ่ะใหผูอื่นเขาใจตนไปในทางที่ดีงาม หรือสิ่งท่ีตนไดกระทําลงไปทั้งๆ ที่ผูอื่นอาจจะเขาใจ
หรือมองการกระทําไปในทางที่ตรงกันขาม 

  9) ทฤษฎรีะดับอํานวยประโยชนสูงสุด ของ Aoter (optimal level theories): 
การจูงใจเกิดจากความพยายามที่จะแสวงหาระดับอํานวยประโยชนสูงสุดจากการกระตุนการลดหรือ
การเพ่ิมการกระตุนจะมีผลตอการจูงใจ 

  10) ทฤษฎสีมภาค ของ Adams (equity theory): การจูงใจเกิดจากการเทียบเคียง
ผลงานและผลตอบแทนที่บุคคลไดรับนั่นคือ คนทํางานเทากันตองไดรับผลตอบแทนเทากัน 

  11) ทฤษฎีการจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู ของ Skinner (operant learning theory): 
การจูงใจเกิดจากการไดรับขอมูลยอนกลับ ซึ่งจะมีผลตอการเลือกทําหรือจัดลําดับความสําคัญตอหลัง
ของเปาหมาย 

  12) ทฤษฎีการจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูทางสังคม ของ Rotter (sociai learning 
theory): การจูงใจเกิดจากการเสริมแรงและประวัติการเสริมแรงครั้งท่ีแลวๆ มา 

  13) ทฤษฎีความคาดหวัง-คุณคาของการจูงใจท่ีมุงสัมฤทธิ์ผลของงาน ของ McClellan 
(expectancy-yalue theories of achievement motivation): การจูงใจเกิดจากความประสงค
ทีจ่ะทําใหสัมฤทธิ์ผละและหลีกเลี่ยงความลมเหลวในชีวิต นอกจากนี้บุคคลอาจมีการจูงใจตอ
ประเด็นอ่ืนๆ ดวยเชนประสงคจะใหไดมาซึ่งอํานาจ การเขาสมาคม โอกาสที่จะไดใกลชิดผูอ่ืน 

  14) ทฤษฎีความคาดหวังตอการจูงใจในการทํางานของ Vroom (expectancy 
theories of work motivation): การจูงใจเกิดจากการปรารถนาทางาอารมณหรือความชอบที่บุคคล
มีตอผลลัพธอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํางาน 

  15) ทฤษฎีการควบคุมการกระทํา ของ Kuhi (theory of action control): การจูงใจ
เกิดจากการเปลี่ยนความปรารถนาใหเปนการกระทําตามเปาหมายที่วางไวลวงหนา 

  16) ทฤษฎีการกระทําตามที่ใหไวของ Ajzen & Fishbein (theory of reasoned 
action): การจูงใจเกิดจากการเปลี่ยนความคิดที่เปนนามธรรมของความปรารถนาไปสูผลลัพธ
ที่เปนรูปธรรม 

  17) ทฤษฎีคุณสมบัติท่ีเปนเหตุเปนผลตอการจูงใจและอารมณ ของ Weiner (causal 
attribution theory of motivation and emotion): การจูงใจเกิดจากความปรารถนา
ที่จะทําความเขาใจ และมีความรอบรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  18) ทฤษฎอีารมณที่แตกตางกัน ของ Fkman (differential emotion theories): 
การจูงใจเกิดจากการรับรูและพุทธิพิสัย (สติปญญา) ที่มีพ้ืนฐานอยูบนอารมณของบุคคล 

  19) ทฤษฏีกิริยาโตตอบ ของ Brehm (reactance theory): การจูงใจเกิดจาก
ความปรารถนาที่จะรักษาความเปนอิสระสวนบุคคลเอาไว 
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  20) ทฤษฎีเหตุและผลสวนตัว ของ Charms (personal causation theory): 
การจูงใจเกิดจากความปรารถนาที่จะรักษาความเปนอิสระสวนบุคคลเอาไว 

  21) ทฤษฎีความไรความสามารถในการชวยเหลือตนเอง ความหมดหวังในชีวิต/
การมองโลกในแงดีที่บุคคลเรียนรูมา ของ Abramson (learned helplessness, hopelessness/ 
optimism theory): การจูงใจเกิดจากความไมสามารถที่จะชวยเหลือตนเอง ความหมดหวังในชีวิต
หรือการมองโลกในแงด ี

  22) ทฤษฎีคุณคาํนวณ (คาตัว) ตนเอง ของ Convington (sell-worth theories):
การจูงใจเกิดจากความปรารถนาที่จะรักษาคุณคา (คาตัว) ของบุคคลเอาไวมิใหตกต่ํา 

  23) ทฤษฎผีล/ความสามารถ ของ White (eflectance motivation theories): 
การจูงใจเกิดจากความเชื่อวา ตนจะมีความสามารถที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดหรือไม 

  24) ทฤษฎีประสบการณสูงสุด ของ Csikzentmibalyi (optimal experience 
theory): การจูงใจเกิดจากความทาทายสูงสุด ความรูสึก และความปรารถนาที่จะควบคุมตนเอง
เพ่ือปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผล 

  25) ทฤษฎีการกําหนดชะตากรรมของตนเอง ของ Deci (self-determination 
theory): การจูงใจเกิดจากความปรารถนาที่จะกําหนดชะตากรรมของตนเอง 

  26) ทฤษฎีการลงทุนสวนบุคคลของ Machr (theory of personal investment):
การจูงใจเกิดจากการพิจารณาวา ทรัพยากรการจูงใจไดนํามาแจกจายหรือการไดรับสิ่งตอบแทนจาก
การลงทุนลงแรงทางดานความรูความสามารถมากนอยเพียงไร 

  27) ทฤษฎีความสามารถที่จะกระทําใหสําเร็จหรือทฤษฎีสติปญญาทางสังคม 
ของ Bandura (self efficacy theory/social cognitive theory): การจูงใจเกิดจากการที่บุคคลคิดวา
ตนสามารถจะปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผลไดมากนอยเพียงใด 

  28) ทฤษฎกีารกําหนดเปาหมาย/วงจรผลงานสูง ของ Latham & Lee (goal setting/ 
high performance theory): การจูงใจจากเปาหมายที่บุคคลไดวางไว 

  29) ทฤษฎีกรณีศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาของเปาหมาย ของ Cantor & Fleeson 
(idiographic theories of goal content): การจูงใจจากระดับ (สูง-ต่ํา) ของเปาหมายที่บุคคลวางไว 

  30) ทฤษฎีลีลาของการกําหนดเปาหมาย ของ Ames & Ames (goal orientation 
theories): การจูงใจที่แตกตางกันเกิดจากลีลาหรือแบบฉบับของการกําหนดเปาหมายที่แตกตางกัน 

  31) ทฤษฎีระบบควบคุมการจูงใจของมนุษย ของ Campion & Lord (control system 
theories of human motivation): การจูงใจเกิดจากระบวนการอํานวยการ (ชี้นํา) และการควบคุม
พฤติกรรมที่สลับซับซอนของบุคคล 

  32) ทฤษฎีระบบจูงใจ ของ Ford (motivational systems theory): การจูงใจ
เกิดจากปจจัย 6 ประการคือ  

         (1) การประเมินเปาหมายสวนบุคคล (goal evaluations-“Is this goal still  
important to me?”) 
         (2) การประเมินวิธีการท่ีจะนําไปสูเปาหมาย (means evaluations-“Is this 
the best way to proceed?”) 
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         (3) การประเมินผลงานวา มีความกาวหนาที่จะบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด  
(performance evaluations-“have i accomplished my goal?”) 

     (4) ความเชื่อวาตนเองมีความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดหรือไม 
(capability beliei-“am i capable of achieving this goal?”) 

        (5) ความเชื่อวาสภาพแวดลอมหรือบริบทจะเอ้ือใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายไดหรือไม (context belief-“will my context make it easier or harder for me to 
attain my goal?”) 

          (6) กระบวนการกระตุนทางอารมณ (emotion arousal process-“how much 
is the emotion arousal bestowed upon me?”) 
  สรุปวา จากทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําทฤษฎสีองปจจัย ของ เฟรดเดอรริก เฮอรซเบิรก, 
เบอรนารด มุสเตอร และบาบารา บีช สไนเดอรมาน มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เนื่องจาก
ผูวิจัยสังเคราะหแลวเห็นวา เปนทฤษฎีท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจูงใจในการทํางานของ
ขาราชการชั้นประทวนได และเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 
  2.3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
  บุณฑริกา ละไมเสถียร (2548, หนา 6) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง 
การสงเสริมใหมีประชาธิปไตยในองคการ ใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจมีการบริหารโดยคํานึงถึง
ความสัมพันธของพนักงานท่ีจะกอใหเกิดผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนมากกวา ที่จะคํานึงถึงเฉพาะเทคโนโลยี
ทีก่ารแบงปนผลประโยชนและทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังคํานึงถึงเรื่องเงินเดือน 
คาตอบแทน สุขภาพรางกาย ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานจะมีแนวคิดใกลเคียงกับความพึงพอใจ
ในการทํางานและเก่ียวกับโปรแกรมการพัฒนาองคการ (organizational development programs) 

 พิชิต เทพวรรณ (2550, หนา 118) ไดใหความหมายวา คุณภาพชีวิตในการทํางานครอบคลุม
ไปทุกดานท่ีเกี่ยวกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคล และสภาพแวดลอมในการทํางานภายใน
องคการแตละเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
ในงานท่ีทํา ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางาน 
 ธิดาวัลย ปลื้มคิด (2551, หนา 15) ไดใหความหมายไววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
เปนความสอดคลองกันระหวางความรูสึกของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองในสิ่งที่คาดหวังในประสิทธิภาพ
ขององคการ คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ ประสิทธิภาพขององคการอันเนื่องมาจาก
ความเปนอยูที่ดี (well-being) ที่พนักงานไดรับรูผานประสบการณจากการทํางานทําใหพนักงาน
มีความพึงพอใจในงานที่ทํา สงผลใหพนักงานมีขวัญกําลังใจที่ดี ตองการปรับปรุงศักยภาพของตนเอง
เพ่ือใหทํางานไดดีข้ึน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 เกษศรินทร ไชยสงคราม (2553, หนา 16) ไดรายงานวา ลักษณะเฉพาอยางหนึ่งขององคการ
ที่มคีวามรับผิดชอบทางสังคม คือ ผลสําเร็จขององคการในการบรรลุผล ซึ่งไมใชแคผลลัพธ
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ของผลการดําเนินงานในระดับที่สงผลเทานั้น แตคอื การทําใหสมาชิกองคการไดรับความพึงพอใจในงาน 
ในระดับที่สูงกวาอีกดวย แนวคิดหลักในเรื่องนี้ คือ คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) 
หรือเรียกสั้นๆ วา QWL ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เดนชัดในดานพฤติกรรมองคการของคุณภาพโดยรวมของ
ประสบการณมนุษยในการทํางาน โดยเปนแนวคิดซึ่งบงบอกถึงวิธีการที่เฉพาะของความคิดท่ีเกี่ยวกับ
บุคคลงาน และองคการซึ่งอาชีพของพวกเขาไดถูกเติมเต็มคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดตั้งเปาหมาย
ทีช่ัดเจนในการเพ่ิมผลผลิตที่สูง ซึ่งจะทําใหสามารถบรรลุผลรวมกันกับความพึงพอใจในงาน โดยบุคคล
ผูซึ่งปฏิบัติความตองการในงาน 
 สโครเวน (Scrovegn, 1983, p. 16) ไดใหคําจํากัดความของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววา 
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนกระบวนการขององคการที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขันของ
สมาชิกทุกระดับขององคการในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน วิธีการและผลลัพธตางๆ 
ใหดีข้ึน กระบวนการที่ยึดหลักคานิยมรวมกันนี้บรรลุเปาหมายสองมิติ คือ ดานประสิทธิผลขององคการ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในองคการ 
 อัมสทอท (Umstot, DD, 1984, pp. 21-22) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ไวสองแนวทางคือ 1) คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนกระบวนการที่องคการกําหนดข้ึนเพ่ือความตองการ
ของพนักงานทั้งทางดานรางกายและจิตใต 2) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การรับรูของ
พนักงานวา พวกเขามีความปลอดภัย ไดรับการตอบสนองความตองการและสามารถท่ีจะเติบโตและ
พัฒนาในฐานะที่ทรัพยากรบุคคลในองคการ 
  2.3.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

 วอลตัน (Walton, 1973, pp. 11-21) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตเปนลักษณะการทํางาน
ที่ตอบสนองความตองการและปรารถนาของบุคคลโดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคล
สภาพตัวบุคคลหรือสังคมเรื่องสังคมขององคการที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ โดยมีเกณฑในการตัดสิน
เก่ียวกับคาตอบแทนที่จะบงชี้วามีคุณภาพชีวิตการทํางานนั้นจะพิจารณาในเรื่อง 

    1) การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) 
คาตอบแทนเปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานได เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความตองการ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งความตองการนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวิตอยูรอดบุคคลนอกจากจะสราง
ความคาดหมายในคาตอบแทน สําหรับตนแลวบุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในประเภทของ
งานแบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑในการตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนที่จะบงชี้วา มีคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น
จะพิจารณาในเรื่องความเพียงพอและยุติธรรมความเพียงพอ คือ คาตอบแทนที่ไดจากการทํางานนั้น
เพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมความยุติธรรม ซึ่งประเมินจากความสัมพันธระหวาง
คาตอบแทนกับลักษณะงานพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนที่ไดรับจากงานของตน
กับงานอื่นที่มีลักษณะคลายๆ กัน 

  2) สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and healthy 
working conditions) คอื ผูปฎิบัติงานควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย และสิ่งแวดลอม
ของการทํางานที่ปองกันอุบัติเหตุและไมเกิดผลเสียตอสุขภาพ และควรจะไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอน
เก่ียวกับการคงไวซึ่งสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งเปนการควบคุมสภาพ
ทางกายภาพ 
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     3) ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (future opportunity for continued 
growth and security) คือ งานที่ผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไวและการขยายความสามารถ
ของตนเองใหไดรับความรูและทักษะใหมๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น
ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวบงชี้เรื่องความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
มีเกณฑการพิจารณาคือ 

         (1) มีการทํางานที่พัฒนาหมายถึงไดรับผิดชอบไดรับมอบหมายงานมากขึ้น 
   (2) มีแนวทางกาวหนาหมายถึงมีความคาดหวังที่จะไดรับการเตรียมความรู ทักษะ
เพ่ืองานในหนาที่ที่สูงข้ึน 
                   (3) โอกาสความสําเร็จเปนความมากนอยของโอกาสที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
ในองคการหรือในสายงานอาชีพอันเปนที่ยอมรับของผูรวมงานสมาชิกครอบครัวหรือผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

     4) โอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล (immediate opportunity 
to use and develop human capacities) การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการทํางานนี้
เปนการใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการทํางาน และอาชีพ ของบุคคล
เปนสิ่ งบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประการหนึ่ ง ซึ่ งจะทําใหบุคคลสามารถทําหนาที่
โดยใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเองและเม่ือมีปญหาก็จะใชการแกไขตอบสนอง
ในรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม พึงกระทําเปนผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคลนี้ในดานทักษะ ความรู ที่จะทําใหงานมีคุณภาพ สามารถพิจารณาจากประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 

         (1) ความเปนอิสระหรือการเปนการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากนอย
ที่ผูปฏิบัติงานมีอิสระสามารถควบคุมงานดวยตนเอง 
          (2) ทักษะที่ซับซอนเปนการพิจารณาจากความมากนอยของงานที่ผูปฏิบัติได
ใชความรู ความชํานาญมากขึ้นกวาที่จะปฏิบัติดวยทักษะคงเดิมเปนการขยายขีดความสามารถ
ในการทํางาน 
         (3) ความรูใหมและความเปนจริงที่เดนชัด คือ บุคคลไดรับการพัฒนาใหรูจัก
หาความรูเก่ียวกับกระบวนการทํางานและแนวทางตางๆ ในการปฏิบัติ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดข้ึน
จากแนวทางนั้นๆ เพื่อทําใหบุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงาน และผลที่จะเกิดขึ้น
อยางถูกตองและเปนที่ยอมรับ 

         (4) ภารกิจทั้งหมดของงานเปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับ
การทํางาน ผูปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความชํานาญที่จะปฏิบัติงานนั้นไดดวยตนเอง
ทุกขั้นตอนมิใชปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน 

         (5) การวางแผน คือ บุคคลที่มีสมรรถภาพในการทํางานตองมีการวางแผนที่ดี
ในการปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน 

     5) การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (social integration in the work 
organization) การทํางานรวมกันเปนการที่ผูปฏิบัติงานเห็นวา ตนเองมีคุณคาสามารถปฏิบัติงาน
ใหประสบผลสําเร็จได มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานอยางดี ซึ่งเปนการเกี่ยวของกับสังคม
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องคการความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้
พิจารณาไดจาก 

         (1) ความเปนอิสระจากอคต ิเปนการพิจารณาการทํางานรวมกันโดยคํานึงถึงทักษะ
ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรมีอคติหรือไมคํานึงถึงพวกพอง และยึดถือเรื่องสวนตัว
มากกวาความสามารถในการทํางาน 

         (2) ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการหรือทีมงาน 
          (3) การเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวา บุคคลทุกคน

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิมได 
                   (4) มีการสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความเขาใจในลักษณะของบุคคล ใหการสนับสนุนทางอารมณสังคม 

         (5) มีความรูสึกวา การทํางานรวมกันที่ดีในองคการมีความสําคัญ 
         (6) มีการติดตอสื่อสารในลักษณะเปดเผย คือ สมาชิกในองคการหรือบุคคลที่ทํางาน

ควรแสดงความคิดเห็นความรูสึกของตนอยางแทจริงตอกัน 
     6) สิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน (constitutionalism in the work organization) 

หมายถึง การบริหารจัดการท่ีใหเจาหนาท่ี/พนักงานไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย
และแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกันบุคคลตองไดรับ
การเคารพสิทธิสวนตัวเปนองคประกอบหนึ่งของการบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งสามารถพิจารณา
ไดจาก 

         (1) ความสามารถเฉพาะของตนเปนการปกปองขอมูลเฉพาะของตนในลักษณะ
การปฏิบัติงานผูบริหารอาจตองการขอมูลตางๆ เพ่ือการดําเนินงานซึ่งผูปฏิบัติก็ใหขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานมีสิทธิที่จะไมใหขอมูลอื่นๆ ที่เปนเฉพาะสวนตนครอบครัว ซึ่งไมเกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงาน 

         (2) มีอิสระในการพูดคือการมีสิทธิท่ีจะพูดถึงการปฏิบัติงานนโยบายเศรษฐกิจหรือ
สังคมขององคการตอผูบริหาร โดยปราศจากความกลัววาจะมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบ
ของตน 

         (3) มีความเสมอภาค เปนการพิจารณาถึงความตองการรักษาความเสมอภาค
ในเรื่องบุคคลกฎระเบียบผลที่พึงไดรับคาตอบแทน และความมั่นคงในงาน 

         (4) ใหความเคารพตอหนาที่ความเปนมนุษยของผูรวมงาน 
     7) จังหวะชีวิต คือ ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (work and 

the total life space) คือ การท่ีบุคคลจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสมและมีความสมดุล
กับบทบาทชีวิตของตนเองครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆ 

     8) ความเปนประโยชนตอสังคม (the social relevance of work life) คือ กิจกรรม
การทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดการเพ่ิมคุณคาความสําคัญ
ของงานและอาชีพของผูปฏิบัติ เชน ความรูสึกของกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรูวา องคการของตนไดมีสวนรวม
เก่ียวกับผลผลิตการกําจัดของเสีย เทคนิคทางการเกษตรการมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมือง
และอื่นๆ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

31 

 

 ซีชอร (Seashore, 1978, pp. 9-10) ไดสรุปขั้นตอนวิวัฒนาการของการใหคําจํากัดความ
ที่สามารถใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานไว 3 ขั้นตอน ดังนี ้
      ขั้นที่ 1 ยึดกําลังคนเปนหลัก ซึ่งในขั้นนี้คุณภาพชีวิตการทํางานจะหมายถึง การจัดหา
งานหรือการสรางงาน เพ่ือใหมีการจางงานอยางเต็มที่ที่สุด และการจางงานนั้นตองเปนการจางงาน
ในระดับทักษะที่สูงเทาที่บุคคลจะพึงมี 
     ขั้นที่ 2 ยึดเศรษฐกิจของบุคคลเปนหลัก ขั้นนี้คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 
การทําใหการจางงานที่จายเงินในระดับที่สูงท่ีสุด ประกอบกับรางวัลตางๆ เทาท่ีควรจะไดใหแกพนักงาน 
ตามสมควรแกสภาพเศรษฐกิจ 
     ขั้นที่ 3 ยึดความผาสุกเปนหลัก ขั้นนี้คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การดูแลเอาใจใส
เรื่องตนทุนการผลิตใหมากขึ้น โดยเฉพาะที่เกิดข้ึนจากการจางงานในขั้นนี้ก็คือ การหารายได
เพื่อมาบํารุงรักษาตนทุนการผลิตใหมากขึ้น โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการจางงาน การเจ็บปวย
จากการทํางาน และอัตราบาดเจ็บจากการทํางาน จนกระทั่งรวมถึงการใหผลประโยชนอยางเปนธรรม
แกชนทุกชั้น ทุกระดับในองคกร 
 เวสทเลย (Westley, 1979, pp. 113-123) ไดจําแนกตัวชี้วัดของคุณภาพชีวิตการทํางาน
เปน 4 มิติ คือ 
     1) มิตคิวามไมเสมอภาค ซึ่งตามมุมมองของเศรษฐศาสตรแลวเสนอใหใชความไมพึงพอใจ
ในการทํางาน การนัดหยุดงาน และการกอวินาศกรรมเปนตัวชี้วัด 
     2) มิติความไมม่ันคง ซึ่งเปนมุมมองในเชิงรัฐศาสตรแลวเสนอใหใชตัวชี้วัดเดียวกันกับ
มิติความไมเสมอภาค 
     3) มิติดานความแปลกแยก เปนทัศนะในเชิงจิตวิทยา โดยไดเสนอใหใชความรูสึกวางเฉย 
หรือเฉื่อยชาในการทํางาน การขาดงาน และการลาออกจากงาน หรือการเปลี่ยนงานเปนตัวชี้วัด 
     4) มิติเก่ียวกับการปลีกตัว ซึ่งตามทัศนะทางสังคมวิทยาไดเสนอใหใชความรูสึกถึงตนเอง
วาไรความหมายตองาน การขาดงาน และการลาออกจากงานเปนตัวชี้วัด 
  ซึ่งถาแตละมิติที่กลาวมานี้ ยิ่งมีมากเทาใดแสดงถึงวาในองคกรนั้นมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ยิ่งแยลง 
  แคสซิโอ (Cascio, 1989, p. 25) ไดกลาวสรุปประเด็นสําคัญของเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคคลในสถาบันการทํางานของสหรัฐอเมริกา ไวดังนี ้
     1) คาตอบแทน 
    2) ผลประโยชนของลูกจาง 
     3) ความมั่นคงในงาน 
     4) การเลือกเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
     5) ความเครียดในการทํางาน 
     6) การมีสวนรวมตัดสินใจในงานที่เก่ียวของ 
     7) มีการปกครองแบบประชาธิปไตย 
     8) การแบงปนผลกําไร 
     9) สิทธิในการไดรับเบี้ยบํานาญ 
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     10) มีโครงการสงเสริมสวัสดิการของผูปฏิบัติงาน การทํางาน 4 วันใน 1 สัปดาห 
  สรุปวา องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามที่นักวิชาการไดกลาวมานั้นพบวา
มีความคลายคลึงกัน และในปจจุบันองคกรตางๆ ไดหันมาใหความสนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหแลว จึงไดเลือกองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานที่มี
ความละเอียด และมองปจจัยตางๆ ไดหลากหลายทั้งในดานตัวบุคคล องคกร สังคมที่คอนขาง
ครอบคลุม มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 8 ดาน คือ 1) ดานการไดรับ
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4) ดานโอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคล 5) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 6) ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 
7) ดานจังหวะชีวิต 8) ดานความเปนประโยชนตอสังคมตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton)  
        2.3.3 ประโยชนของการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 แฮคแมน และซุสเทิล (Hackman & Suttle, 1977, p. 9) ไดกลาวถึงประโยชนของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานไววาคุณภาพชีวิตในการทํางานจะมีผลตอการทํางานอยางมากมาย ไดแก 
     1) ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตัวเอง 
     2) ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน (สรางความพึงพอใจและมีสวนรวมในงาน) 
     3) ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคการ (เกิดความผูกพันตอองคการ) 
 นอกจากนี้ ยังชวยสงเสริมในเรื่องของสุขภาพจิต ชวยใหบุคลากรเจริญกาวหนา มีการพัฒนา
ตนเองใหเปนบุคคลที่มีคณุภาพขององคการและยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ
และสงเสริมใหไดผลผลติและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 
 โกรดอล (Gordon, 1991, pp. 635-637) กลาวไววา การสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จะเปนการสงเสริมใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแกปญหา และตัดสินใจกับฝายบริหารและสรางโอกาส
ในการทํางานมากขึ้น คุณภาพชีวิตในการทํางานเกี่ยวของกับงาน จะมีผลโดยตรงตอคนทําให
เกิดประสิทธิผลขององคการ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของงานและระบบการทํางาน 
ระบบการใหรางวัลใหสอดคลองกับกระบวนการในการทํางานและผลผลิต รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานมีหลายๆ หนวยงาน ไดนําแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานมาใช 
โดยในระยะแรกเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานปรับปรุงการทํางาน และลดคาใชจายหรือ
งบประมาณของหนวยงาน โดยอาศัยวิธีการทํางานเปนกลุมคลายกับระบบกลุมคุณภาพ (quality 
circles) จะมีการประชุมกันภายในกลุมใหบุคลากรเสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงการทํางาน 
การเพ่ิมคุณคางานที่ทํา ซึ่งจากการที่นําแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานไปใช พบวา 
บุคลากรเกิดความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น อัตราการขาดงาน และ
การลาออกของบุคลากรลดลงตามไปดวย 
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2.4 บริบทหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
 
 2.4.1 ประวัตคิวามเปนมาหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงมีตนกําเนิดมาอยางยาวนานเพ่ือเปนการระลึก
ถึงคุณประโยชน และวีรกรรมของผูบังคับบัญชาในอดีตประวัติกองตอสูอากาศยาน ณ เดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2463 พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เสนาธิการทหารเรือ ไดสั่งการให น.ท.หลวงศรเสนี และ น.ต.หลวงสาคร ยุทธวิชัยสํารวจภูมิประเทศ
บริเวณสัตหีบโดยละเอียด จากผลการสํารวจในคราวนั้น พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจา
อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงมีความเห็นทางยุทธศาสตรวาสมควรใชพ้ืนท่ีบริเวณ
ตําบลสัตหีบสรางเปนที่ม่ันสําหรับกิจการทหารเรือขึ้นตามชายฝงทะเล และเกาะตางๆ ในอาวสัตหีบ
เพราะทําเลเหมาะแกการสรางเปนฐานทัพเรอืถาหากไดมีการดัดแปลงพ้ืนอาว เชนขุดโขดที่ตื้นใหลึกอีก
ก็จะสามารถนําเรือรบเขาจอดไดเปนจํานวนมาก สวนอาวสัตหีบก็ควรแบงออกเปน 2 อาว คือ ภายใน
เขตเสนตรงตอแหลมเทียนถึงหัวแหลมเกาะพระดานตะวันออกกับเขตเสนตรงตอแหลมปูเจาถึง
ประภาคารเรียกวา อาวดานใน ในการปองกันฐานทัพไดทรงใหความเห็นไววา ควรสรางปนใหญ
ขนาด ตั้งแต 16 นิ้วลงมา จนถึงขนาด 4.7 นิ้วและปนยิงเครื่องบินดวย พรอมข้ึนไวบนยอดเกาะตางๆ 
ในอาวสัตหีบ นอกจากนี้ยังมีแผนการติดตอและปองกันการโจมตีทางบกอีกดวย วาควรสรางปอม
วางปนใหญชนิดตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงทหาร โรงงาน สถานีเรือบินทะเล ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เชน การประปา การคมนาคม การสุขาภิบาล เสบียงอาหาร เปนตน ตอมาในวันที่ 
16 กันยายน 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงพระราชทานพ้ืนที่บริเวณสัตหีบ 
เปนฐานทัพเรือตามที่พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ เสนาธิการทหารเรือไดกราบบังคมทูลขอพระราชทาน 
  ครั้นตอมาในป พ.ศ. 2483 กอนสงครามมหาเอเชียบูรพา ทางกองทัพเรือไดวางแนวทาง
ในการปองกันฐานทัพที่คาดวาจะตกเปนเปาหมายในการถูกโจมตีทางอากาศ ซึ่งเดิมพื้นที่ในกรุงเทพฯ 
อาศัย ปตอ. ของ ทบ. ในการปองกัน สวนพ้ืนท่ีสัตหีบยังขาดแคลนอาวุธปองกัน การปองกันจากเรือ 
ก็ทําไดเพียงบางจุดเทานั้น ดวยขอจํากัดนี้ ทางกองทัพเรือจึงตกลงใจที่จะจัดตั้งหนวยตอสูอากาศยาน 
โดยให น.ท.แชนปจจุสานนท (ยศในขณะนั้น) และ น.ท.สุนทร สุนทรนาวิน (ยศในขณะนั้น) จัดซื้อปน 
75/41 สอ. จํานวน 12 กระบอก ตูควบคุมการยิง 2 ตัว และรถตรวจการณอีก 3 คัน จากบริษัท 
โชวาตูโอซาไก ประเทศญ่ีปุน โดยใชกําลังพลจาก ร.ล.ธนบุรี ร.ล.ชลบุรี และ ร.ล.สงขลา นํามาอบรม
และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม จึงไดตั้งเปน กองตอสูอากาศยาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2484 โดยสังกัด 
กองเรือรบ (ปจจุบัน คือ กองเรือยุทธการ) มีนาวาโท ทแกลว สวางเนตร (ยศในขณะนั้น) 
เปนผูบังคับการคนแรก มีสถานที่ทําการชั่วคราวบริเวณทาราชวรดิฐดานเหนือ ซึ่งระยะแรกแบงเปน 
3 หมูปนๆ ละ 4 กระบอก แตละหมูปนมีนายทหารสัญญาบัตร ทําหนาที่ผูบังคับหมูปน ตอมา
ไดเปลี่ยนฐานะหมูปนเปนกองรอยปน จํานวน 3 กองรอยเทาเดิม 
  ปลายป พ.ศ. 2484 สถานการณทวีความคับขันมากยิ่งขึ้น กองตอสูอากาศยานจัดกําลัง 
1 กองรอย ไปประจําที่สัตหีบ โดยมี ร.ท.อวบ สุนทรสีมะ เปนผูบังคับกองรอย และในที่สุดสงคราม
มหาเอเชียบูรพาก็อุบัติขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 เพื่อใหปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กองทัพเรือจึงยายตําบลที่ตั้งกองตอสูอากาศยานจากสะพานทาราชวรดิฐ ไปยังสนาม ร.ร.มัธยมวัดชิโนรส 
ฝงธนบุรี ถนนอิสรภาพ และจัดกําลังอีก 1 กองรอย ไปตั้งที่สนาม ร.ร.นายเรือ พระราชวังเดิม 
โดยใชนักเรียนนายเรือเปนพลประจําปน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังพลในภาวะสงคราม 
สวนอีก 1 กองรอย ไปตั้งอยูท่ีสนามหนา ร.ร.วัดบางนา ในตําบลบางนา เมื่อ 12 ธันวาคม 2484 
  ปลายป พ.ศ. 2485 กรุงทพฯ และสัตหีบถูกคุกคามจากภัยทางอากาศยิ่งข้ึน จึงไดมีการขยาย
กองพันปน สอ.75/41 เปน 4 กองรอยและจัดวางที่ตั้งใหมคือ ที่สัตหีบ 1 กองรอย วัดชิโนรส 
1 กองรอย (ยายมาจากโรงเรียนนายเรือ พระราชวังเดิม แลวใชพลทหารประจําปนแทนนักเรียนนายเรือ) 
บุคคโล 1 กองรอย (บริเวณริมทางรถไฟมักกระสัน–ชองนนทรีย สุดถนนเพลินจิตบริเวณที่วางปากซอย
นานาใตสุขุมวิท) กองตอสูอากาศยานไดยายสังกัดจากกองเรือรบไปขึ้นกับมณฑลทหารเรือที่ 1 
เมื่อ 1 มกราคม 2486 และไดยายกองรอยจากบุคคโลไปยังสัตหีบ ตั้งอยูบริเวณสนามของกองปนใหญ
รักษาฝง (ปจจุบันเปนกองการฝก กองเรือยุทธการ) ดังนั้นกองตอสูอากาศยานจึงมีกําลังพลอยูที่สัตหีบ 2 
กองรอยกรุงเทพ 2 กองรอยหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง โดยฝายญี่ปุนยอมจํานนโดยไมมี
เงื่อนไข ภารกิจยามสงครามของกองตอสูอากาศยานก็เปนอันสินสุดลง โดยกองตอสูอากาศยานไดรับ
มอบภารกิจใหมคือ เฝาโกดังคลังอาวุธและเชลยญี่ปุน และทุกกองรอยไดกลับมารวมกันที่วัดชิโนรส 
โดยตอนเริ่มสงครามกองตอสูอากาศยานเปนกําลังขนาดเล็ก แลวขยายตัวเปนกําลังขนาดใหญระหวาง
สงคราม เมื่อกลับมารวมกัน จึงไมมีที่พักทหารพอเพียงตองสรางที่พักเพิ่มเติมขึ้นอีกที่ของโบสถ
วัดพระยาทํา สวนกองพันไฟฉายอยูที่ปากตรอกวัดอัมพวา (ปจจุบันคือ กองรถยนต กรมการขนสง
ทหารเรือ) 
  ตอมาเกิดกรณี แมนฮัตตัน (29 มิ.ย. 2494) น.อ.จําเริญ ขันธหิรัญ ผบ.กองตอสูอากาศยาน 
ไดถูกสะเก็ดของลูกระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินเสียชีวิต อาวุธปนตอสูอากาศยานไฟฉาย รวมทั้ง
ยุทโธปกรณอ่ืนๆ ถูกยึดไปหมดคงเหลือแตกําลังพลเทานั้น จึงเปนอันสิ้นสุดบทบาทของกองตอสูอากาศยาน 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 16 ก.ค. 2484 เพียงเทานั้น สําหรับชิ้นสวนของไฟฉายที่ยังคงหลงเหลืออยู คือ กระจกโคง 
ปจจุบันอยูที่สโมสรสัญญาบัตร สอ.รฝ. ปอมปราการ จุดกําเนิดของการรักษาฝง จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรและโบราณคด ีนับตั้งแตยุคสุโขทัยมีการสรางกําแพงเมือง และขุดคูคลอที่เรียกกันวา 
คูเมือง เพ่ือปองกันบานเมือง 
  ในยุคกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริยในครั้งนี้ทรงเห็นถึงความสําคัญของปอมปราการและ
ทรงเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรเก่ียวกับการใชปอมปราการตามความเหมาะสม เชน มีการรื้อปอม 
เมืองสุพรรณบุรีเพราะงายตอการเขายึดของพมา แตเสริมสรางปอมปราการกรุงศรอียุธยา พิษณุโลก
และกําแพงเพชรใหแข็งแรงยิ่งข้ึน เพื่อใหสามารถตานทานอํานาจของกระสุนปนใหญได พรอมท้ัง 
ขยายกําแพงและคูพระนคร รวมไปถึงการกอสรางปอมมหาชัย (ตรงตลาดหัวรอปจจุบัน) ปอมเพชร 
(ตรงขามบางกระจะ) และปอมซัดกบ (ตรงที่แมน้ําเจาพระยามาบรรจบ) ในรัชสมัยของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชทรงเปลี่ยนยุทธศาสตร เน่ืองจากเห็นวาสมัยกรุงศรีอยุธยานิยมใชกรุงศรีอยุธยา
ตั้งรับเสมอ วิธีการนี้ทําใหพระราชธานีเปนเปานิ่ง จึงทราบเปลี่ยนใหกองทัพยกออกไปสกัดยับยั้ง
ที่ชายแดนแทน พระองคทรงยายราชธานีมาอยูที่กรุงธนบุรีเริ่มใชปอมเมืองบางกอก (ปอมวิชัยประสิทธิ์) 
ซึ่งสรางไวอยางแข็งแรงเปนที่ตั้งรับ และอาศัยแมน้ําเจาพระยาท่ีกวางและลึกใหเปนอุปสรรคในการลอม
ของขาศึก แตสามารถใชเรือรบออกโจมตีขาศึกไดตลอดเวลา 
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ครั้นตอมาสมัยกรุงรตันโกสินทรตอนตนมีการสรางเมืองนครเข่ือนขันธุ (อําเภอพระประแดงในปจจุบัน) 
เพ่ือใชเปนเมืองหนาดานปองกันขาศึกที่จะรุกล้ําทางปากแมน้ําเจาพระยา พรอมกับสรางปอมปราการ
อีกหลายปอมทั้งสองฝงของแมน้ําเจาพระยา อาทิ ปอมวิทยาคมปอมปูเจาสมิงพรายปอมปศาจสิง 
ปอมราหูจรปอมแผลงไฟฟา ปอมมหาสังหาร ปอมศัตรูพินาศ ปอมจักรกรด ปอมพระจันทรพระอาทิตย 
ปอมประโคนชัยปอมนารายณปราบศึก ปอมปราการ ปอมกายสิทธิ์ ปอมนาคราช ปอมผีเสื้อสมุทร 
และปอมเสือซอนเล็บ (ปจจุบันเปนที่ตั้งของ รร.นายเรือ) ลวงเลยมาจนถึงรัชสมัยแผนดินของ
พระพุทธเจาหลวงรัชกาลที่ 5 ปอมตางๆ ที่เคยมีอยูลวนชํารุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับ
เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศสพระองคจึงทราบพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางปอม
พระจุลจอมเกลา ณ ตําบลแหลมฟาผาปากน้ําเจาพระยา มีอาวุธปนวิคเกอรอารมสตรองขนาด 6 นิ้ว 
ซึ่งมคีวามทันสมัย ในเวลานั้นจัดซื้อมาจากอังกฤษ เวลายิงจะโผลพนปากหลุมดวยแรงไฮดรอลิคส 
เชนเดียวกับการผลุบโผลของปนใหญประจําปอม จึงไดฉายาวาปนเสือหมอบและปอมนี้มีโอกาส
รับใชชาติในวิกฤตการณ ร.ศ. 112               
 จากที่กลาวมาทั้งหมดปอมปราการตางๆ ถือเปนแมแบบของการรักษาฝง เมื่อกาลเวลา
ไดผานพนประสิทธิภาพของปนใหญรักษาฝงก็ไดรับการพัฒนาไปตามยุคสมัย สําหรับกองปนใหญ
รักษาฝงไดกอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2486 โดยมี ร.อ.หมอมเจากาฬวรรณดิศดิศกุล (ยศในขณะนั้น) 
เปนผูบังคับการกองคนแรก ข้ึนตรงกับสถานีทหารเรือสัตหีบ เพ่ือใหความคุมครองพื้นที่สัตหบีและ
บริเวณใกลเคียง ในครั้งแรกไดจัดกําลัง 2 กองรอยประจําการอยูที่เขากระทะคว่ํา และเกาะเตาหมอ
ตอมาไดจัดเพ่ิมอีก 1 กองรอยที่เกาะคราม 
 ในป พ.ศ. 2493 กองทัพเรือมีแนวคิดในการรวมกองปนใหญรักษาฝงกับกองตอสูอากาศยาน 
เขาดวยกัน แตโครงการไดลมเลิกไปเพราะกรณีแมนฮัตตัน ครั้นถึง พ.ศ. 2495 กองปนใหญรักษาฝง
และกองตอสูอากาศยานสถานีทหารเรือสัตหีบจึงไดรวมกันเปนกองพันปนใหญรักษาฝงและ
ตอสูอากาศยานข้ึนสังกัดกับกรมนาวิกโยธิน แตก็ตองถูกยุบไปเนื่องจากขาดอาวุธที่จะใหการไดอยางจริงจัง 
และปญหาดานงบประมาณ ดังนั้นจึงแยกเปนกองพันทหารปนใหญ ขึ้นตรงตอกรมผสมนาวิกโยธิน
สวนกองรอยตอสูอากาศยานขึ้นตรงกับกองพันทหารปนใหญทําหนาที่ตอสูอากาศยานเคลื่อนที่ไปใน
แนวหนารวมไปกับทหารนาวิกโยธิน ซึ่งตามหลักกรไมเหมาะสมที่จะนํามาใชปองกันพื้นที่เขตหลัง 
ตอมาป พ.ศ. 2518 กห. ไดอนุมัติหลักการความพรอมรบในการตอสูปองกันภัยทางอากาศ 
โดยให ทร. จัดตั้งหนวยตอสูปองกันภัยทางอากาศข้ึนใหม มีหนาท่ีปองกันภัยทางอากาศใหแกฐานทัพเรือ
และที่ตั้งสําคัญทางทหาร และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 ไดอนุมัติจัดตั้งกรมตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง ขึ้นตรงตอฐานทัพเรือสัตหีบ โดยใชพื้นที่ที่ไดรับมอบคืนจาก ทอ. เปนที่ตั้งของหนวยและ
ตอมาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2531 รัฐบาลมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายฝงทะเล
ภาคตะวันออก จึงไดมอบใหกองทัพเรือรับผิดชอบปองกันภัยทางอากาศและภัยทางทะเลใหกับพื้นท่ี
เศรษฐกิจเหลานั้น โดยตอมาไดรับการขยายหนวยใหเปนหนวยบัญชาการตอสูอากาศและรักษาฝง 
ขึ้นตรงตอกองทัพเรือเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2533 
  หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง มีที่ตั้งปกติ ณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ยกเวนกรมตอสูอากาศยานที่ 1 มีที่ตั้งอยูที่ ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง นอกจากนี้ สอ.รฝ. 
ยังมีหนวยเฉพาะกิจ ซึ่งปฏิบัติราชการตามแนวชายฝงทั้งทางภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศ
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รวมทั้ งตามหมู เกาะตางๆ เพ่ือทําหนาที่ เฝาตรวจ ดูแลรักษาพ้ืนที่และอนุรักษสิ่ งแวดลอม 
งานดานการตอสูอากาศยานและการรักษาฝง มีประวัติที่นาภาคภูมิในมาอยางยาวนาน แมจะมี
บางชวงเวลาในอดีตท่ีเกิดอุปสรรคข้ึนมาบางตามสถานการณบานเมือง แตความจําเปนของงานดานนี้
ในการปองกันประเทศยอมปฏิเสธไมได ดังวีรกรรมหลายครั้งซึ่งเปนที่ประจักษในภาวะสงคราม 
   สําหรับในป พ.ศ. 2543 ซึ่งครบรอบทศวรรษของการสถาปนาเปนหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง และมีอุปสรรคทางดานงบประมาณที่จํากัดจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจ
บางแต สอ.รฝ. ก็ไดปรับไปเนนการพัฒนาทางดานองคบุคคล โดยมุงพัฒนาทางดานการฝกศึกษาและ
มุงรักษาสถานภาพอาวุธยุทโธปกรณเปนหลัก จากหยาดเหงื่อแรงกายของกําลังพล รวมกับความทุมเท
ของผูบังคับบัญชาทั้งในอดีตและปจจุบันอยางตอเนื่อง สามารถกลาวไดอยางเต็มภาคภูมิวา การตอสู
ทีโ่ชกโชนของบรรพบุรุษทหารเรือในอดีตจะไมสูญเปลาเพราะเราชาว สอ.รฝ. ไดตั้งปณิธานไววา 
เราจะดํารงและรักษาไวซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของหนวยงานแหงนี้ ใหเปนกําลังที่เขมแข็งของ
กองทัพเรือตลอดไป (หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง, ออนไลน, 2557) 
 2.4.2 ขอมูลทั่วไปหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
               1) วิสัยทัศน 
   หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงจะเปนกําลังรบหลักของระบบ
ปองกันภัยทางอากาศและระบบปองกันฝง กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือที่มีความพรอมสูงสุด 

     2) พันธกิจ 
         (1) จัดและเตรียมกําลังรบพรอมยุทโธปกรณระบบสงกําลังบํารุง และระบบควบคุม

บังคับบัญชา สําหรับการปฏิบัติภารกิจที่สมบูรณแบบเพ่ือดํารงขีดความสามารถในการปองกันภัย
ทางอากาศ การปองกันฝงและการตรวจการณท้ังทางอากาศและทางทะเล 

         (2) ใชกําลัง สอ.รฝ.เพ่ือปองกันภัยทางอากาศ การปองกันฝง และการตรวจการณ
ทางทะเลตามแนวชายฝงเพ่ือตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือทั้งในยามปกติและยามสงคราม 

         (3) ใชศักยภาพของหนวยทั้งปวงที่มีอยู เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ที่ ทร.
มอบหมายใหเพ่ิมเติมไดอยางรวดเร็ว เมื่อไดรับการรองขอ ทั้งการพัฒนาประเทศการชวยเหลือ
ประชาชน และสนับสนุนโครงการพระราชดําร ิ

  3) เปาประสงคหลัก 
   (1) กําลังรบของ สอ.รฝ. มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมทั้งไดรับ

การพัฒนาและเสริมสรางใหเพียงพอตามขีดความสามารถที่ตองการตามยุทธศาสตรกองทัพเรือ 
        (2) สถาบันพระมหากษัตริยมีความปลอดภัยและไดรับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ 
        (3) อธิปไตยของชาติทางทะเล และทางบกในความรับผิดชอบของ สอ.รฝ.

มีความปลอดภัยจากภัยคกุคามทางทหาร 
        (4) ผลประโยชนของชาติทางทะเลในความรับผิดชอบของ สอ.รฝ. ไดรับ

ความคุมครองและรักษาใหปลอดภัยจากภัยคกุคามทุกรูปแบบ 
        (5) สนับสนุนการปฏิบัติในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

อยางตอเนื่อง 
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    (6) ดํารงการปฏิบัติเพ่ือการสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัย
ชวยเหลือประชาชนการพัฒนาประเทศและการแกไขปญหาของชาติใหไดตามที่ไดรับการรองขอหรือ
มอบหมาย 

    (7) ความสัมพันธระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศฝายทหาร
ไดรับการสงเสริมและดํารงความสัมพันธอยางตอเนื่อง 

    (8) การบริหารจัดการของ สอ.รฝ. มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑฯ 
    (9) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามผลผลิตหลักของ สอ.รฝ. มีความพึงพอใจ 
    (10) กําลังพลของ สอ.รฝ. มีขวัญกําลังใจและมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
    (11) ระบบการทํางานของ สอ.รฝ. มีความโปรงใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได 
     (12) ประชาชนไดรับโอกาสเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางานของ สอ.รฝ. 
     (13) หนวยงานภาครัฐ และประชาชนไดรับการบริการขอมูลขาวสารของ สอ.รฝ. ได

โดยสะดวก 
    (14) พัฒนาระบบการทํางานหลักของ สอ.รฝ. ใหตอบสนองตอแนวความคิด

ทางยุทธศาสตรกองทัพเรือ และนําระบบการบริหารจัดการสมัยใหมมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

    (15) การบริหารจัดการทรัพยากรของ สอ.รฝ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนอยางเปนระบบและทันสมัย 

    (16) พัฒนาองคกร สอ.รฝ. ใหมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และมีการกํากับดูแลองคกรที่ดีอยางเปนรูปธรรม 

     (17) พัฒนาระบบการจัดการความรูของ สอ.รฝ. ใหเปนฐานในการพัฒนาองคกร
และบุคลากรภายในองคกร 
               4) ภารกิจ 

   เปนที่ทราบกันดีแลววา ทะเลมีความสําคญัตอมวลมนุษยชาตินับเนื่องมาตั้งแตอดีต
โดยมนุษยไดรูจักใชประโยชนจากทะเลทั้งในดานการคมนาคมขนสง การใชเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการใชเปนฐานในการขยายกําลังอํานาจทางทะเล สําหรับในดานการคมนาคมขนสงนั้นในอดีต
ทีผ่านมาจวบจนปจจุบัน แมวาจะไดมีการพัฒนาการทางดานการขนสงทางอากาศแลวก็ตาม 
แตการขนสงสินคาในปริมาณท่ีมากนั้น ยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการทางทะเลเปนหลัก ดังนั้น
ทะเลจึงยังนับเปนเสนทางหลักในการคมนาคมขนสงสินคาระหวางประเทศตอไป สําหรับในสวนของ
การใชเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาตินั้น นับวันทรัพยากรธรรมชาติบนบกจะเริ่มลดนอยลง 
อันเนื่องมาจากธรรมชาติไมสามารถที่จะสรางเสริมไดทันแกความตองการของพลเมืองที่เพ่ิมมากข้ึน 
การแสวงหาผลประโยชนจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติในทะเลจึงเกิดขึ้น และอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางประเทศในอันที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ตามที่แตละประเทศไดอางสิทธิ
ในการครอบครอง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ การใชทะเลเปนฐานในการขยายกําลังไปยังประเทศที่มี
ความขัดแยงทางดานผลประโยชนดังกลาว ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดกําลังทางเรือ ตลอดจน
อาวุธยุทโธปกรณเพื่อการปองปราม และการควบคุมทะเลเฉพาะตําบลที่ตามหวงเวลาที่ตองการ 
รวมไปถึงการทําลายกําลังทางเรือของขาศึกตามความจําเปนในแตละสถานการณตางๆ ในสวนของ 
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ทร. ไดตระหนักดีในเรื่องดังกลาวเพราะถือเปนภารกิจโดยตรงในอันท่ีจะตองปกปองอธิปไตยของชาติ
ทางทะเล ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมารัฐบาลไดพยายามเรงเสริมสรางความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดสรางแหลงอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
ตามแนวชายฝงทะเล ซึ่งเปนประตูของประเทศในการนําเขาและสงสินคาออกสูตลาดโลก 
ทั้งทางดานชายฝงทะเลภาคตะวันออกและทางดานชายฝงทะเลภาคใต ซึ่งเปนที่ทราบกันดีในนามของ
โครงการอีสเทอรนซีบอรด และโครงการเซาเทอรนซีบอรด ตามลําดับ อีกทั้งยังไดครอบคลุมไปถึง
โครงการสะพานเศรษฐกิจตอเชื่อมระหวางอาวไทยกับทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่ ซึ่งพ้ืนที่เหลานี้นอกจากจะเปนหัวใจทางดานเศรษฐกิจของประเทศแลวในทางทหาร
ก็ยังนับวาเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรที่สําคัญ และเปนเปาหมายในลําดับตนของการถูกโจมตี ในกรณีที่มี
สถานการณวิกฤติเกิดข้ึนในภูมิภาค และจากความสําคัญดังกลาวรัฐบาลจึงมอบหมายภารกิจ
ในการคุมครองปองกันแหลงอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจเหลานี้ใหแกกองทัพเรือ โดยมีหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝงเปนหนวยรับผิดชอบ 
  หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง มีหนาที่จัดและเตรียมกําลังในการปองกันภัย
ทางอากาศและภัยทางทะเลตามที่ไดรับมอบหมาย อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพ
และอยูในฐานะพรอมที่จะทําการรบได โดยมีผูบัญชาการหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
เปนผูบังคบับัญชารับผิดชอบ (หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง, ออนไลน, 2557) 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  นวรัตน ณ วันจันทร (2548, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
กรมการปกครองจังหวัดลําพูน พบวา อยูในระดับปานกลาง สภาพการทํางานมีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง ความกาวหนาและความมั่นคงในงานอยูในระดับปานกลาง 
รายไดของขาราชการเหลานี้ไมสูงนัก แตระดับการมีสวนรวมทางสังคมคอนขางสูง และผลจากการศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สาขาวิชา อายุราชการ 
สถานภาพ เงินเดือน ตําแหนง ระดับชั้นกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา อายุราชการมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตการทํางานกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุน
ของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา
ปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบดานความสําเร็จ
ในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา
ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ
ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับ
บุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพ
การทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นในทองถิ่น 
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ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาส
ที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ 
ดานเงินเดือน 
  พินิจ ทางทอง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษา
มคีวามคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผูบริหารสถานศึกษาที่สถานที่ตั้ง
โรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอแรงจูงในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ผูบริหารสถานศึกษา
ทีม่ีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
4) ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 
 ชาตรี ภิรมย (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ขาราชการสวนใหญเห็นดวยกับปจจัย
ดานการทํางาน ทั้งลักษณะงานที่เห็นดวยมากที่สุด คือ การไดใชทักษะและความสามารถหลายดาน
และที่ปรับปรุงมากที่สุด คือ ยังขาดอิสระในการตัดสินใจในการทํางาน การปกครองบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาเห็นดวยมากที่สุด คือ ความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคบับัญชา และที่ควรปรับปรุงมากที่สุด 
คือ ขาดการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน และที่ผูใตบังคับบัญชา 
เห็นดวยมากที่สุด คอื ผูใตบังคับบัญชาเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
 นิภา ตั้งทรงจิตรากุล (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในสวนกลาง พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
และมีปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ลักษณะงานและวัฒนธรรมองคกร และปจจัย
ทีไ่มมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงหนาที่ ระดับตําแหนง และเงินเดือน 
  แสง ไชยสุวรรณ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ทั้งโดยรวมและรายดานของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยสวนบุคคล ไมมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานในแตละดานของกลุมตัวอยาง ยกเวนปจจัยดานระดับการศึกษา 
กลุมตัวอยางเสนอแนะใหสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี 
สรางขวัญและกําลังใจใหสวัสดิการ ใหรางวัลและคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งใหความสําคัญกับ
บุคลากรทุกระดับ 

 ประสงค ภาเรือง (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธาน ีผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) พนักงานครูเทศบาลท่ีมีตําแหนงตางกัน
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เพศตางกันอายุตางกันระดับการศึกษาตางกัน และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครเูทศบาลจังหวัดอุบลราชธาน ีโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   วราพร มะโนเพ็ญ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสิน เขตบางแค ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากเรียงลําดับดังนี้
ดานความรับผิดชอบดานผลสาเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและขอบเขตงาน และ
ดานความกาวหนาในหนาที่การงานปจจัยบํารุงรักษาโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากเรียงตามลําดับดังนี้
ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทน 
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 
  นิธิรา สองเมือง (2552, บทคดัยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
ในพ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัดปตตาน ีผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมากที่สุดที่อําเภอยะรัง และนอยที่สุดที่อําเภอหนองจิก เมื่อพิจารณา
เปนรายอําเภอพบวา ปจจัยจูงใจท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดของอําเภอยะรัง ไดแก ดานความกาวหนาของอําเภอ
ยะหริ่ง ไดแก ดานความทาทายของงาน และอําเภอหนองจิก ไดแก ดานการยอมรับนับถือ 
2) เมื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยจูงใจของพนักงานสวนตําบลอําเภอหนองจิก
มีความแตกตางจากปจจัยจูงใจของพนักงานสวนตําบลในอําเภอยะรัง และยะหริ่ง ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในทุกดาน ซึ่งไดแก ดานการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความสําเร็จของงาน
ความกาวหนา และความทาทายของงาน สวนอําเภอยะรัง และยะหริ่ง มีความแตกตางกัน 2 ดาน คือ
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา 3) ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัดปตตาน ีพบวา ดานสวัสดิการควรมีการเพิ่มจํานวนเงินเสี่ยงภัย และควรจัดจาย
ทันที โดยไมรอเบิกจายชวงสิ้นปงบประมาณ การใหอายุงานทวีคูณ การเลื่อนระดับเปนกรณีพิเศษ 
จัดใหมีการอบรมภาษามลายูทองถ่ิน ดานความปลอดภัย ควรจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
มกีารปรนเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน การสรางความรักความสามัคคีให เกิดขึ้นภายในชุมชน
เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
 ฉัฐชัย มีชั้นชวง (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ: กรณีศึกษาขาราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 
ผลการศึกษาพบวา 1) ขาราชการนายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 มีระดับ
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยูในระดับสูง 
2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของขาราชการ
นายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 ไดรอยละ 17.0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 อิทธิพลของคณุภาพชีวิตในการทํางานสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของขาราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 ไดรอยละ 28.5 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานสามารถรวมกันพยากรณ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของขาราชฃการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 
ไดรอยละ 30.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

41 

 

นายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 
สูงกลาคุณภาพชีวิตของขาราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 
  อิสรีย ไทยตระกูล (2553, หนา 53-54) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการทํางานของ
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจที่มี
อิทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงสุด ไดแก แรงจูงใจดานตําแหนงงาน รองลงมา
คือ ดานเงินเดือน และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่ําที่สุด คือ ดานสภาพแวดลอม และความสัมพันธของ
เพ่ือนรวมงานในการทํางาน แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานเงินเดือนที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ไดแก ฐานเงินเดือนระดับตําแหนงที่สูงกวาตําแหนงในปจจุบัน
เปนแรงดึงดดูใหทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดเลื่อนตําแหนงและปรับฐานเงินเดือน ดานสวัสดิการ คือ
สวัสดิการดานคารักษาพยาบาลที่ไดรับทําใหรูสึกวาไดรับสิทธิพิเศษกวาบุคคลที่ทํางานในองคกรอืน่
ทีไ่มไดรับสวัสดิการดานคารักษาพยาบาลจึงรูสึกอยากตอบแทนองคกรดวยการทํางานอยางเต็มที่
ในดานตําแหนงงานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงท่ีสุด คือ งานในตําแหนงเปนงานที่ทาทายความสามารถ
จึงเกิดความสนใจในงานและตั้งใจทํางานเพ่ือใหงานสําเร็จ ดานผูบังคับบัญชา ฃแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลสูงที่สุด
คือ ผูบังคบับัญชามีความรู มีความสามารถ และพรอมชวยเหลือแกปญหาตางๆ ของผูใตบังคับบัญชา
จึงรูสึกตองทํางานอยางเต็มความสามารถ และประการสุดทายดานสภาพแวดลอม และความสัมพันธ
ของเพ่ือนรวมงานในการทํางาน แรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงที่สุด คือ สภาพแวดลอมภายในของสํานักงาน
มีความสะอาดเรียบรอยและเหมาะสมกับการทํางานทําใหไมรูสึกเบ่ือหนายเมื่อตองทํางานที่สํานักงาน 
        จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีผลการศึกษาพบวา 
1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเพชรบุร ีมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน 
รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน
ดานกฎระเบียบนโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคง
ในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการการบังคับบัญชา ดานลักษณะ
ของงาน และดานโอกาสกาวหนา 2) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน รวม 7 ดาน อยูในระดับสูงเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย
ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ ดานลักษณะงานที่ชวยสงเสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคม และดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเพชรบุรี (r = .509) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
ไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ และดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางาน
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเพชรบุรี
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ดังนั้นในดานแรงจูงใจในการทํางานผูบริหารยังคงตองใหการสนับสนุนความตองการของพนักงาน
อยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพชีวิตในการทํางานควบคูกันไป
เพ่ือใหพนักงานรูสึกพึงพอในการทํางานมีทัศนคติที่ดีในการทํางานและมุงมั่นตั้งใจทํางานเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ 
    พิมพ โหลคํา (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศกึษาในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับดี โดยที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ มีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการ
ทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเก่ียวของ
ของสังคมสัมพันธอยูในระดับมาก 2) ตัวแปรทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษามี 6 ตัวแปร ประกอบดวย ตัวแปรในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และ
ความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 1 ตัวแปร ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปร
ในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 3 ตัวแปร ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 
ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถในการสื่อสาร และตัวแปรทํานายที่ดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถ
รวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 73.8 
 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 คัมแรท (Khamrat, 2000, p. 4) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิต
การทํางานเพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน และวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตางๆ 
ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 68.6 โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการทํางานไดรอยละ 59
 จิน-ชวน เชน (Jin-Chuan Chan, 2000, Abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตแรงงาน กรณีศึกษาพนักงานตอนรับของชุงหวาเทเลคอม
ประเทศไตหวัน ผลการศึกษาพบวา พนักงานตอนรับมีคุณภาพชีวิตในการทํางานเรื่องของระบบของบริษัท
และการเติบโตของบริษัทนอยที่สุด และไมพอใจมากที่สุดกับปจจัยนอกที่มีพ้ืนฐานอยูบนองคประกอบ
ของความพึงพอใจในงานพนักงาน โดยทั่วไปมีแนวโนมในการเปลี่ยนงานพนักงานตอนรับสวนใหญ
มีอายุอยูในวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุความสัมพันธดานบวกระหวาง 2 ปจจัย คือ คุณภาพชีวิต
ในการทํางานและความพึงพอใจในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติของผูบริหารและความสามารถ
ที่จะมองเห็นถึงธรรมชาติของงานในการทํางาน และปจจัยทั่วไปที่ทําใหความพึงพอใจในการทํางาน
มากขึ้นสามารถทํานายถึงปจจัยภายในท่ีทําใหเกิดความพอใจไดความสัมพันธเชิงลบกับอิทธิพลเชิงลบ
ของคุณภาพชีวิตในการทํางานและการออกจากงานของพนักงานตอนรับโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความสัมพันธกับความพึงพอใจภายนอก ซึ่งสามารถทํานายการลาออกของพนักงานไดระบบงานของ
บริษัทยังมีสวนตอความตั้งใจของพนักงานท่ีจะลาออกจากงานสูง พนักงานบางสวนที่ยังคงทํางานตอ
กับบริษัทเนื่องจากปจจัยที่มีความสัมพันธกันตอความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ยังอยูในขั้นพอรับได 
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 ลู บัฟฟาดี (Lou Buffardi, 2000, Abstract) ศกึษาวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจาง
มหาวิทยาลัยจอรทเมสัน โดยแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยางลูกจาง จํานวน 600 คน ผลการศึกษาพบวา 
เพศหญิงมีความพึงพอใจที่มีโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญใหมๆ ซึ่งสัมพันธกับเหตุการณที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรมและมีความพอใจนอย ในสวนลูกจางที่มีหนาที่ดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพศหญิงมักมี
ความเครียด เมื่อปริมาณงานมากและเปนงานเก่ียวกับการดูแลงานบริการ หากแบงตามสีผิวพบวา
กลุมคนผิวสี มีความเขาใจและการรับรูนอยในเรื่องการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเห็นไดจาก
ความพึงพอใจที่ต่ําในเรื่องของโอกาสมีความแตกตางในระดับการศึกษา และสถานภาพของลูกจาง
รวมทั้งงานในประเภทตางๆ คนกลุมผิวสีรับรูสูงกับความเครียดแตมีความพยายามในการดูแล
นักศึกษามากกวาคนผิวขาวและยังพบอีกวา ผูรวมงานกับการเงินนั้นมีผลตอการทํางานงานที่หนักนั้น
หากองคการเขาใจและใหความสําคัญจะทําใหลูกจางมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี นอกจากนี้
ยังไดเสนอวาควรมีวิธีการจูงใจในเชิงบวก 
 มิลเดลิตัน (Middleton, 2000, Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธของการรับรูความพึงพอใจ
ในงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรในกองทัพบก พบวา คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานการทํางานที่ทาทายมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สเตน (Steijn, 2001, Abstract) ศึกษาเรื่อง ระบบการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และทัศนคติของผูปฏิบัติงาน: ศึกษากรณีผลจากการทํางานเปนทีม และไมเปนทีม โดยแบงระบบ
การทํางานออกเปน 4 ระบบ ไดแก 1) tayloristic ซึ่งมีลักษณะไมเปนทีม และความเปนอิสระต่ํา 
2) ‘lean’ team มีลักษณะทํางานเปนทีม แตมีความเปนอิสระต่ํา 3) professional มีลักษณะไมเปนทีม 
แตมีความเปนอิสระสูง และ 4) ‘sociotechnical’ team มีลักษณะทํางานเปนทีม และ
มคีวามเปนอิสระสูง ซึ่งมีแนวคิดวาการทํางานเปนทีมจะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ ความเปนอิสระ และความซับซอน รับรูคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและมีความพึงพอใจในงานนอยกวาระบบอื่นๆ  
 ซูซาน และคนอ่ืนๆ (Suzanne, et al., 2001, Abstract) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
และลักษณะงานที่หนักเกินไป สําหรับอาชีพบริการชวยเหลือดูแลถึงบาน (home help service) 
เปนการทบทวนวรรณกรรม และขอเสนอสําหรับโมเดลที่เหมาะสมกับอาชีพ home help service 
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา โมเดลที่มีเปาหมายที่มุงจะพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และเนนในเรื่องคุณลักษณะของงานและสภาพการทํางานเปนสําคัญ จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในงาน 
  ทอมปสัน และคนอ่ืนๆ (Thompson, et al., 2003, Abstract) ไดศึกษาวัฒนธรรมการทํางาน
และชีวิตครอบครัวพบวา คุณภาพคุณภาพชีวิตในการทํางานดานเปาหมายการทํางานแบบดั้งเดิม 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการทํางานที่ทาทายและคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานชีวิตการทํางาน
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
 แบรงเกอร และคนอ่ืนๆ (Bragger, et al., 2005, Abstract) ไดศึกษาความขัดแยงในการทํางาน
กับชีวิตครอบครัว และวัฒนธรรมการทํางานกับชีวิตครอบครัว พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
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 แคน เชน (Kan Chen, 2005, Abstract) ทําการศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการทํางานของลูกจางงานสาธารณะของภาครัฐกับปจจัยอ่ืนๆ ซึ่งเปนที่สนใจของนักวิจัยและผูบริหาร
ที่กําลังขยายงาน ระดับของแรงจูงใจในการทํางานสามารถเปนผลการวิจัยไดทั้งเปนปจจัยที่ควบคุมได
และไมสามารถควบคุมได การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนบุคคลหลายๆ ดานของลูกจาง
งานสาธารณะในหนวยงานของรัฐในไตหวัน โดยมุงเนนไปท่ีระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจของมินเนนโซตา
(MSG) แบบยอ ผลการศึกษาพบวา สนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไววา อายุ อายุงาน และตําแหนงงานตางกัน 
จะมีระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานตางกัน แตปจจัยท่ีไมเปนไปตามสมมติฐานคือ เพศ 
เนื่องจากไมมีความแตกตางกัน งานวิจัยชิ้นนี้ไดสรุปวา ปจจัยสวนบุคคลบางปจจัยมีผลตอความพึงพอใจ
และแรงจูงในการปฏิบัติงาน 
 เบห (Beh, 2006, Abstract) ไดศึกษาถึงระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและตัวแปรที่เกี่ยวของกับงาน โดยผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาอยู 3 ตัวแปรดวยกันคือ
ความสําเร็จในงานความพึงพอใจในงานและความสมดุลในงานใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 475 คน
จากพนักงานโรงงานไฟฟาและอิเล็คทรอนิก ประเทศมาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทั้งสาม
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 ไรท (Wright, 2007, Abstract) ไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานโดยศึกษาการจูงใจในบริบท
ของหนวยงานของรัฐบาล ผลการศึกษาพบวา การทํางานโดยสภาพโดยท่ัวๆ ไป ในหนวยงานของรัฐบาล
จะมีองคประกอบ คือ เปาหมายขององคการ ความขัดแยง ระเบียบขอบังคับตางๆ และเปาหมายท่ีพิเศษ
ของแตละองคประกอบ ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะเปนสิ่งจูงใจในลําดับแรกของการทํางาน และ
ผลการศึกษาพบอีกวา กรอบของเหตุผลที่หนักแนน จะมีความสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานของ
องคการในอนาคต ซึ่งสามารถเปนพลังพิเศษที่เพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานและเพ่ิมผลผลิตขององคการ
ของรัฐบาลได จากผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจมีความสอดคลองกัน คือ ผูบริหารสวนใหญ
มแีรงจูงใจสูงในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีของ  
แมคคลีลแลนด ผลการวิจัยสวนใหญพบวา ความตองการความสําเร็จในงาน ความตองการความสัมพันธ
ผูรวมงาน ความตองการใชอํานาจอยูในระดับสูง นอกจากนี้ การศึกษางานวิจัยพบวา การเพิ่มแรงจูงใจ
ใหเกิดขึ้นสําหรับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานทําไดหลายแบบ เชน เริ่มจากการใหผูรวมงาน
ไดเขาใจถึงเปาหมายขององคการ ระเบียบขอบังคับ และเปาหมายที่พิเศษขององคการ สิ่งเหลานี้
ถือเปนแรงจูงใจเบ้ืองตน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจทีส่งผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง นี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) 
มวีัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี ้

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.4 เกณฑการประเมิน 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ขาราชการทหารที่ปฏิบัติงานในหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง จํานวน 3,729 คน (ระบบกําลังพลกองทัพเรือ หนวยบัญชาการตอสู
อากาศยานและรักษาฝง, 2557) 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
จากขาราชการทหารที่ปฏิบัติงานในหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยใชสูตรคํานวณหา
กลุมตัวอยางของ ยามาเน (Yamane, 1973, p. 125) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 
ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 361 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (simple random 
sampling) โดยวิธีการจับฉลากดังนี้ 

    n    =             N 
                          1 + N(e)2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

  ซึ่งกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 หรือ 0.05 
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   แทนคาจากสูตร 
    n    =              3,729 
      1 + 3,729(0.05)2 

n    =       361 
 ผลการคาํนวณขนาดกลุมตัวอยางของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง จํานวน 361 คน แบงออกเปน 8 กลุม โดยแบงตามสัดสวนของอัตราขาราชการทหาร
แตละหนวยงานเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางในแตละกลุม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตาราง 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ 
             ตอสูอากาศยานและรักษาฝง  
 

ลําดับที่ หนวยงาน ประชากร (N) กลุมตัวอยาง (n) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

กองบัญชาการ 
กรมตอสูอากาศยานที่ 1 
กรมตอสูอากาศยานที่ 2 
กรมรักษาฝงท่ี 1 
ศูนยตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
กรมสนับสนุน 
ศูนยการฝก 
กองรอยกองบัญชาการ 

97 
813 
791 
746 
423 
587 
214 
58 

9 
78 
77 
72 
41 
57 
21 
5 

รวม 3,729 361 
 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น จากกรอบแนวคิดในการวิจัย

โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
มลีักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ซึ่งประกอบไปดวย อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษาชั้นยศ การประกอบอาชีพเสริม รายรับเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่รับราชการ
ในหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง จํานวน 7 ขอ 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ ประกอบดวย ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง จํานวน 
60 ขอ จําแนกเปน 
 ปจจัยจูงใจ จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความสําเร็จในงาน 2) ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ 3) ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 4) ดานความรับผิดชอบ และ 5) ดานความกาวหนา 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนัก
คะแนน ดังนี ้
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    5 หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
    3 หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
 ปจจัยค้ําจุน จํานวน 7 ดาน ประกอบดวย 1) เงินเดือน 2) ดานนโยบายและการบริหาร 
3) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 4) ดานสภาพการทํางาน 5) ดานการบังคับบัญชา 6) ดานสถานภาพ 
และ 7) ดานความมั่นคงในงาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 
มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี ้
    5 หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
    3 หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 
1) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ 3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4) ดานโอกาสในการใชและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคคล 5) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น 6) ดานสิทธิ
สวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 7) ดานจังหวะชีวิตและ 8) ดานความเปนประโยชนตอสังคมลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ โดยกําหนด 
คาน้ําหนักคะแนน ดังนี ้
    5 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
    3 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 
   1) ศึกษาคนควาเอกสาร บทความ ตํารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   2) กําหนดนิยาม กรอบแนวคดิจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
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   3) สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยการกําหนดประเด็นคําถามแตละดาน และ
เสนอแบบสอบถามฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเกี่ยวกับคําถามแตละขอ
วามีประเด็นที่ตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้หรือไม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

   4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับขอบขายงานเพื่อตรวจหาคาความเที่ยงตรง (IOC) เชิงเนื้อหา (content validity) จํานวน 
5 ทาน คือ  

    (1) ดร.ธนบดี ฐานะชาลา อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

    (2) ดร.ภูริวัจน รักษธนอนันต อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   (3) ดร.ธเนศพล อินทรจันทร อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   (4) อาจารยวิลาวัลย เอกประเสริฐกุล อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   (5) น.ต.ณรงค พรมสืบ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม จังหวัดชลบุร ี
พรอมทั้งตรวจสอบวา มีขอบกพรองและตองปรับปรุงแบบสอบถามในดานใดบางผูวิจัยนํากลับมาแกไข
อีกครั้ง และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
  5) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (try-out) 
กับขาราชการทหาร ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือคาํนวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) 
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient, 
1984, p. 126) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับที่ระดับ .98 
               6) ปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ 
 

3.4 เกณฑการประเมิน 
 
 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดเกณฑการประเมินจากแบบสอบถามที่สรางข้ึน โดยมีเกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของลิเคิรท (Likert’s scale, 1961, p. 114) ดังนี ้
      1) เกณฑการประเมินปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
   ระดับชวงคาเฉลี่ย             การแปลผล 

   คาเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
มากที่สุด 

   คาเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
มาก 
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   คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
ปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
นอย 

   คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนนหมายถึง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
นอยที่สุด 
      2) เกณฑการประเมินปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

 ระดับชวงคาเฉลี่ย   การแปลผล 
   คาเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มาก 
   คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

ปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

นอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนนหมายถึง ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

นอยที่สุด 
      3) เกณฑการประเมินคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

 ระดับชวงคาเฉลี่ย   การแปลผล 
   คาเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มาก 
   คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

ปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

นอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนนหมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

นอยที่สุด 
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
            3.5.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
พรอมแนบแบบสอบถามขอความอนุเคราะหไปยังผูบัญชาการ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง 
 3.5.2 สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเอง 
 3.5.3 ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 361 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จึงตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 3.5.4 นําแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลตอไป 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้
 3.6.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาสถิติ พ้ืนฐาน คือ 
คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ใชสําหรับอธิบายลักษณะสถานภาพของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 3.6.2 วิเคราะหหาคาระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสัง กัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.6.3 วิเคราะหหาคาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงโดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
  3.6.4 ทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง
โดยใชสถิติการวิเคราะหพหุถดถอย (multiple regression analysis) ดวยวิธีวิเคราะหแบบข้ันตอน
(stepwise multiple regression analysis) ภายใตระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

           การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถามปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
จํานวน 361 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง จํานวน 361 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100 ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้ 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 
    ผูวจิัยไดเสนอการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   
      ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   
     

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
              
 เพื่อใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติที่ใชแทนคาตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี ้     
  X      แทน คาเฉลี่ย  

 S.D.   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n      แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t       แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
 R      แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
  R2   แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
  r      แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 ɑ       แทน คาคงที่ 
 F       แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมนีัยสาํคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
 df     แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom) 
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 SS      แทน ผลโดยรวมกําลังสอง (sum of square) 
 MS     แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (mean square) 
 sig      แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (significances)  
 *       แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 b        แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 p       แทน คาความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน 
 S.E.est   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 
 β  แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน 

 X1     แทน ปจจัยจูงใจ 
  แทน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จในงาน 
 X12    แทน ปจจัยจูงใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
 X13     แทน ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 X14   แทน ปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ 
 X15      แทน ปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนา 
 X2       แทน ปจจัยค้ําจุน 
 X21     แทน ปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน 
 X22     แทน ปจจัยค้ําจุน ดานนโยบายและการบริหาร 
 X23     แทน ปจจัยค้ําจุน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 X24    แทน ปจจัยค้ําจุน ดานสภาพการทํางาน 
 X25    แทน ปจจัยค้ําจุน ดานการบังคับบัญชา 
 X26      แทน ปจจัยค้ําจุน ดานสถานภาพ 
           X27     แทน ปจจัยค้ําจุน ดานความมั่นคงในงาน 
     Y    แทน คณุภาพชีวิตในการปฏิบัตงิาน 
           y´   แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 

 Z´y   แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
              
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ชั้นยศ การประกอบอาชีพเสริม รายรับเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่รับราชการ ดังแสดงในตาราง 2  
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ตาราง 2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ สถานภาพการสมรส   
            ระดับการศึกษา ชั้นยศ การประกอบอาชีพเสริม รายรับเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลา 
            ที่รับราชการ 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. อาย ุ
   ต่ํากวา 20 ป 
   20-30 ป 
   31-40 ป 
   41 ปขึ้นไป    

 
9 

175 
110 
67 

 
2.5 

48.50 
30.50 
18.60 

รวม 361 100.00 
2. สถานภาพการสมรส 
   โสด 
   สมรส 
   หยาราง 
   หมาย    

 
180 
163 
18 

- 

 
49.90 
45.20 
5.00 

- 
รวม 361 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
   ต่ํากวาปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   สูงกวาปริญญาตรี    

 
256 
101 

4 

 
70.90 
28.00 
1.10 

รวม 361 100.00 
4. ชั้นยศ 
   ต่ํากวาสัญญาบัตร 
   สัญญาบัตร 

 
297 
64 

 
82.30 
17.70 

รวม 361 100.00 
5. การประกอบอาชีพเสริม 
   มี 
   ไมมี    

 
122 
239 

 
33.80 
66.20 

รวม 361 100.00 
6. รายรับเฉลี่ยตอเดือน 
   9,000 บาท หรือต่ํากวา 
   9,001-15,000 บาท 
   15,001-20,000 บาท 
   20,001 บาทขึ้นไป 

 
32 

133 
106 
90 

 
8.90 

36.90 
29.40 
24.90 

รวม 361 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
7. ระยะเวลาทีร่ับราชการ 
   1-5 ป 
   6-10 ป 
   11-20 ป 
   21 ปขึ้นไป    

 
115 
49 

129 
68 

 
31.90 
13.60 
35.70 
18.80 

รวม 361 100.00 

 
   จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายทั้งหมด มีอายุระหวาง 20-30 ป 
มากที่สุด จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 110 คน 
คิดเปนรอยละ 30.50 และอายุต่ํากวา 20 ป มีนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.50 
มีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 49.90 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 163 คน 
คิดเปนรอยละ 45.20 และหยาราง มีนอยที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5 จบการศึกษาในระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 70.90 รองลงมาคือ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 28 และจบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี 
มนีอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.10 มีชั้นยศต่ํากวาสัญญาบัตร มากที่สุด จํานวน 297 คน 
คิดเปนรอยละ 82.30 รองลงมาคือ ชั้นยศสัญญาบัตร จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.70 ไมมี
การประกอบอาชีพเสริม มากที่สุด จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 66.20 รองลงมาคือ 
มกีารประกอบอาชีพเสริม จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 
9,001-15,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 36.90 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท 
จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 29.40 และ 9,000 บาทหรือต่ํากวา มีนอยที่สุด จํานวน 32 คน 
คิดเปนรอยละ 8.90 มีระยะเวลาที่รับราชการ 11-20 ป มากท่ีสุด จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 
35.70 รองลงมาคือ 1-5 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 31.90 และ 6-10 ป มีนอยที่สุด จํานวน 
49 คน คิดเปนรอยละ 13.60 
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      ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดังแสดงในตาราง 3-16  
 
ตาราง 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร  
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยรวมทุกดาน 
 

ปจจัยจูงใจ 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดานความสําเร็จในงาน 
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
3. ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
4. ดานความรับผิดชอบ 
5. ดานความกาวหนา 

3.88 
3.74 
3.64 
3.76 
3.43 

.54 

.57 

.60 

.61 

.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
3 
4 
2 
5 

เฉลี่ยรวม 3.69 .50 มาก  

               
  จากตาราง 3 พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.69) 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความสําเร็จในงาน ( X = 3.88) รองลงมาคือ 
ดานความรับผิดชอบ ( X = 3.76) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ดานความกาวหนา ( X = 3.43) 
 
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร  
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานความสําเร็จในงาน 
 

ดานความสําเร็จในงาน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ทานสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายของ  
    องคกร 
2. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของงาน 
3. ทานมีความกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จลุลวง 
    เมื่อไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
4. ทานมีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบระเบียบ 
    ที่กําหนด 
5. ทานรูสึกพอใจเปนอยางมากในความสําเร็จที่ทาน 
   ไดรับจากการทํางาน 

3.94 
 

3.78 
 

3.88 
 

3.95 
 

3.88 

.71 
 

.75 
 

.80 
 

.80 
 

.82 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

2 
 
5 
 
3 
 
1 
 
4 

เฉลี่ยรวม 3.88 .54 มาก  
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        จากตาราง 4 พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.88) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีความรับผิดชอบตองานภายใต
กรอบระเบียบที่กําหนด ( X = 3.95) รองลงมาคือ ทานสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 
( X = 3.94) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของงาน 
( X = 3.78) 
 
ตาราง 5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร  
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เพ่ือนรวมงานใหการยอมรับความสามารถใน         
    การปฏิบัติงานของทาน 
2. ทานไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน และ  
    ภายนอกองคกรเปนอยางดี 
3. ทานไดรับความไววางใจใหทํางานอยางเปนอิสระ 
    จากการควบคุม 
4. ขอเสนอแนะของทานไดรับการยอมรับ และ   
    สนองตอบจากเพ่ือนรวมงาน 
5. ผูบังคับบัญชาระดับตางๆ ใหคําชมเชยผูปฏิบัติงาน     
    ที่ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.84 
 

3.80 
 

3.73 
 

3.66 
 

3.70 
 

.76 
 

.75 
 

.83 
 

.82 
 

.86 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
2 
 
3 
 
5 
 
4 

เฉลี่ยรวม 3.74 .57 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยรวม  
อยูในระดับมาก ( X =3.74) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เพ่ือนรวมงานใหการยอมรับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของทาน ( X = 3.84) รองลงมาคือ ทานไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรภายในและภายนอกองคกรเปนอยางดี ( X = 3.80) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ
ขอเสนอแนะของทานไดรับการยอมรับและสนองตอบจากเพ่ือนรวมงาน ( X = 3.66) 
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร  
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. งานที่ทานทําเหมาะสม และตรงกับความรู     
   ความสามารถของทาน 
2. งานที่ทานทําเปนงานท่ีทาทายความสามารถ          
   และจูงใจใหอยากทํามากขึ้น 
3. ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับ   
   กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
4. ทานไดรับความไววางใจใหทํางานสําคัญบอยครั้ง 
5. ทานสามารถตัดสินใจแกไขปญหากับงานที่ไดรับ 
   มอบหมายไดดวยตนเอง 

3.76 
 

3.59 
 

3.60 
 

3.59 
3.67 

.81 
 

.79 
 

.82 
 

.85 

.86 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

1 
 
4 
 
3 
 
5 
2 

เฉลี่ยรวม 3.64 .60 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิมีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก ( X =3.64) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ งานท่ีทานทําเหมาะสม และ
ตรงกับความรูความสามารถของทาน ( X = 3.76) รองลงมาคือ ทานสามารถตัดสินใจแกไขปญหากับ
งานที่ไดรับมอบหมายไดดวยตนเอง ( X = 3.67) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับ
ความไววางใจใหทํางานสําคัญบอยครั้ง ( X = 3.59) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร  
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานความรับผิดชอบ 
 

ดานความรับผิดชอบ 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ทานทราบขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบของ   
    ตนเอง 
2. งานที่ทานรับผิดชอบมีปริมาณที่เหมาะสม    
3. ทานมีอิสระในการคิดแกปญหาและปรับปรุงงาน 
4. ทานมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย 
5. ทานมีโอกาสในการแสดงความสามารถในงานที่ไดรับ 
    มอบหมายดวยการรับผิดชอบอยางเต็มที่ 

3.91 
 

3.73 
3.62 
3.84 
3.71 

.84 
 

.80 

.91 

.90 

.86 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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เฉลี่ยรวม 3.76 .61 มาก  
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  จากตาราง 7 พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.76) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานทราบขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง ( X = 3.91) รองลงมาคือ ทานมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย ( X = 3.84) 
และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีอิสระในการคิดแกปญหาและปรับปรุงงาน ( X = 3.62) 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร  
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานความกาวหนา 
 

ดานความกาวหนา 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. หนวยงานของทานสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาส  
   กาวหนา โดยสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอหรือสง     
   ไปฝกอบรมอยูเสมอ 
2. หนวยงานของทานมีระบบการประเมินผล             
   การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม 
3. ทานคิดวาความกาวหนาในการทํางานในหนวยงาน  
   ของทานข้ึนอยูกับผลงานและความสามารถในการ   
   ทํางาน 
4. งานที่ทานทําอยูสงเสริมใหทานไดรับความกาวหนา 
   ในตําแหนง 
5. ทานมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานสูงข้ึน  
    เมื่องานที่ทานทําประสบความสําเร็จ 

3.56 
 
 

3.52 
 

3.48 
 
 

3.35 
 

3.29 

1.01 
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1.02 
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มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
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เฉลี่ยรวม 3.43 .81 มาก  

               
 จากตาราง 8 พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนา มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.43) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ หนวยงานของทานสงเสริมใหบุคลากร
ไดมีโอกาสกาวหนา โดยสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอหรือสงไปฝกอบรมอยูเสมอ ( X = 3.56) รองลงมา
คือ หนวยงานของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ( X = 3.52) 
และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานสูงข้ึน เมื่องานที่ทานทํา
ประสบความสําเร็จ ( X = 3.29) 
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร  
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยรวมทุกดาน 
 

ปจจัยค้ําจุน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดานเงนิเดือน 
2. ดานนโยบายและการบริหาร 
3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
4. ดานสภาพการทํางาน 
5. ดานการบังคับบัญชา 
6. ดานสถานภาพ 
7. ดานความมั่นคงในงาน 

3.26 
3.52 
3.69 
3.67 
3.67 
4.05 
3.91 

.77 

.68 

.69 

.65 

.68 

.69 

.66 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
6 
3 
4 
5 
1 
2 

เฉลี่ยรวม 3.68 .50 มาก  

 
    จากตาราง 9 พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.68) 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานสถานภาพ ( X = 4.05) รองลงมาคือ ดานความมั่นคงในงาน 
( X = 3.91) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ดานเงินเดือน ( X = 3.26) 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
             ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานเงินเดือน 
 

ดานเงินเดือน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เงินเดือนหรือคาจางท่ีทานไดรับเพียงพอตอ 
    ความจําเปนในการครองชีพ 
2. เงินเดือนหรือคาจางท่ีทานไดรับมีความเหมาะสม      
    กับหนาที่และความรับผิดชอบของทาน 
3. ระบบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนข้ัน  
    และเลื่อนตําแหนงมีความเปนธรรม 
4. เงินเดือนหรือคาจางท่ีทานไดรับมีความเทาเทียมกับ  
    หนวยงานอื่นที่มีลักษณะการทํางานเดียวกัน 
5. ทานไดรับเงนิคาตอบแทนจากการทํางานลวงเวลา  
    และทํางานในวันหยุดเสมอ 
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เฉลี่ยรวม 3.26 .77 ปานกลาง  
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 จากตาราง 10 พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.26) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เงินเดือนหรือคาจางที่ทานไดรับ
มคีวามเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของทาน ( X = 3.38) รองลงมาคือ เงินเดือนหรือ
คาจางท่ีทานไดรับเพียงพอตอความจําเปนในการครองชีพ ( X = 3.36) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย 
คือ ทานไดรับเงินคาตอบแทนจากการทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดเสมอ ( X = 3.03) 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
             ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานนโยบายและการบริหาร 
 

ดานนโยบายและการบริหาร 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบาย และ 
   เปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน และเหมาะสม 
2. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวม 
   ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเสมอ 
3. หนวยงานของทานมีการมอบหมายหนาที่ใน 
   การรับผิดชอบงานครบทุกงาน และเหมาะสม 
4. มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคบัในการทํางาน 
   ที่เอ้ืออํานวยตอการทํางาน 
5. นโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติงานของ    
   หนวยงานมีความเหมาะสม สอดคลองกับ   
   สภาพการณจริง 
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เฉลี่ยรวม 3.52 .68 มาก  

 
   จากตาราง 11 พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก ( X = 3.52) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ในการทํางานที่เอ้ืออํานวยตอการทํางาน ( X = 3.61) รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีการกําหนด
นโยบาย และเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน และเหมาะสม ( X = 3.57) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย 
คือ หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเสมอ 
( X = 3.37) 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
             ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. หนวยงานของทานมีความสามัคคีและ 
    ใหความรวมมือกันในการปฏิบัตงิาน 
2. เพ่ือนรวมงานของทานใหความชวยเหลือหรือ 
    ใหคําปรึกษาในยามที่ทานเดือดรอน 
3. ทานไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเพ่ือนรวมงาน 
    ในการทํากิจกรรมตางๆ 
4. เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ผูบังคบับัญชา 
    ใหคําแนะนํา และชวยเหลือเปนอยางดี 
5. ทานมีความรักใคร สนิทสนม เปนสวนตัวกับ       
    เพ่ือนรวมงานทุกคน 
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เฉลี่ยรวม 3.69 .69 มาก  

 
     จากตาราง 12 พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.69) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีความรักใคร 
สนิทสนม เปนสวนตัวกับเพื่อนรวมงานทุกคน ( X = 3.76) รองลงมาคือ หนวยงานของทาน
มีความสามัคคแีละใหความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน ( X = 3.75) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ 
เพ่ือนรวมงานของทานใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาในยามที่ทานเดือดรอน ( X = 3.61) 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
             ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานสภาพการทํางาน 
 

ดานสภาพการทํางาน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานที่ทํางานของทานมีความเปนระเบียบเรียบรอย   
    สะอาด สวยงาม มีการถายเทอากาศและมีแสงสวาง 
    อยางเพียงพอ 
2. สถานที่ทํางานของทานมีเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ  
   ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  
   และพรอมใชงานตลอดเวลา 
3. สถานที่ทํางานสามารถเดินทางไปมาไดอยางสะดวก
4. มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรอบสถานท่ีทํางาน  
   เชน ที่จอดรถ สถานท่ีพักผอนระหวางทํางาน 
   อยางเพียงพอ 
5. สถานที่ทํางานมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ 
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เฉลี่ยรวม 3.67 .65 มาก  

 
        จากตาราง 13 พบวา ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.67) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานที่ทํางานสามารถเดินทางไปมา
ไดอยางสะดวก ( X = 3.84) รองลงมาคือ สถานที่ทํางานของทานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด 
สวยงาม มีการถายเทอากาศและมีแสงสวางอยางเพียงพอ ( X = 3.79) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย 
คือ สถานที่ทํางานของทานมีเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
และพรอมใชงานตลอดเวลา ( X = 3.50) 
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ตาราง 14  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
              ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานการบังคับบัญชา 
 

ดานการบังคับบัญชา 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ความเอ้ืออาทรของผูบังคับบัญชาของทานที่มีตอ 
    ผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางท่ัวถึง 
2. ผูบังคบับัญชาของทานเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีอันดีตอทาน 
3. ผูบังคับบัญชามีความรอบรู แกไขปญหาและ 
    ปรับปรุงงานได 
4. มีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหกับ 
    ผูใตบังคับบัญชา อยางเหมาะสม และเปนธรรม 
5. ผูบังคับบัญชามีการประเมินผลงานที่เปนธรรม 
    ใหกับผูใตบังคับบัญชา 
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เฉลี่ยรวม 3.67 .68 มาก  

 
  จากตาราง 14 พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.67) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบังคับบัญชามีความรอบรู แกไข
ปญหาและปรับปรุงงานได ( X = 3.72) รองลงมาคือ ความเอ้ืออาทรของผูบังคับบัญชาของทานที่มีตอ
ผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางทั่วถึง ( X = 3.70) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ มีการมอบหมาย 
การปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคบับัญชาอยางเหมาะสมและเปนธรรม ( X = 3.63) 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
             ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานสถานภาพ 
 

ดานสถานภาพ 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ครอบครัวของทานยอมรับในอาชีพ หนาที่การงาน 
    ของทาน 
2. เพ่ือน และคนรูจักใกลชิดยอมรับในอาชีพ หนาที่ 
    การงานของทาน 
3. อาชีพของทานเปนอาชีพที่มีเกียรติ  
4. ทานมีความภูมิใจและพึงพอใจในอาชีพ หนาที่การงาน 
    ของทาน 
5. สังคมทั่วไปยอมรับในอาชีพ หนาที่การงานของทาน 
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เฉลี่ยรวม 4.05 .69 มาก  
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     จากตาราง 15 พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานสถานภาพ มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.05) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ อาชีพของทานเปนอาชีพที่มีเกียรต ิ
( X = 4.15) รองลงมาคือ ทานมีความภูมิใจและพึงพอใจในอาชีพ หนาที่การงานของทาน ( X = 4.12) 
และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คอื ครอบครัวของทานยอมรับในอาชีพ หนาที่การงานของทาน ( X = 3.95) 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
              ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานความมั่นคงในงาน 
 

ดานความมั่นคงในงาน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. หนวยงานที่ทานทําอยูมีความมั่นคงกับอนาคตของทาน 
2. ทานรูสึกมีความมั่นคงกับตําแหนงงานท่ีทําอยูในปจจุบัน 
3. ทานรูสึกวางานที่ทานทําอยูชวยใหทานมีเกียรติยศ  
    ชื่อเสียง และไดรับการยอมรับจากสังคม 
4. ทานคิดวาเมื่อทานเกษียณอายุราชการ ทานสามารถ 
    มีรายไดเลี้ยงชีพอยางเพียงพอจากหนวยงานของทาน 
5. ทานรูสึกภูมิใจที่ไดเปนขาราชการในหนวยงานท่ีทาน   
    ทําอยู 
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เฉลี่ยรวม 3.91 .66 มาก  

 
      จากตาราง 16 พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก ( X = 3.91) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานรูสึกภูมิใจที่ไดเปนขาราชการ
ในหนวยงานที่ทานทําอยู ( X = 4.02) รองลงมาคือ หนวยงานที่ทานทําอยูมีความมั่นคงกับอนาคต
ของทาน ( X = 3.96) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานคิดวาเมื่อทานเกษียณอายุราชการ 
ทานสามารถมีรายไดเลี้ยงชีพอยางเพียงพอจากหนวยงานของทาน ( X = 3.82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 

         ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดังแสดงในตาราง 17-25 
 
ตาราง 17  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
              ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยรวมทุกดาน 
 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
2. ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ 
    สงเสริมสุขภาพ 
3. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
4. ดานโอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถ 
    ของบุคคล 
5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
6. ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 
7. ดานจังหวะชีวิต 
8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

3.43 
3.63 

 
3.47 
3.49 
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3.66 
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เฉลี่ยรวม 3.62 .52 มาก  

 
    จากตาราง 17 พบวา คณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.62) 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความเปนประโยชนตอสังคม ( X = 3.83) รองลงมาคอื 
ดานจังหวะชีวิต ( X = 3.74) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ( X = 3.43) 
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ตาราง 18  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
 ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ                                               
 และยุติธรรม 

 

ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เงินเดือนและรายไดอ่ืนๆ ที่ทานไดรับจากหนวยงาน    
    เพียงพอกับคาใชจายที่เปนอยูในปจจุบัน 
2. ทานไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ 
    คาตอบแทนของหนวยงานอื่นที่มีลักษณะคลายๆ กัน 
3. คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาน  
    รับผิดชอบ 
4. ทานพอใจในเงินเดือนที่ไดรับ 
5. คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 

3.51 
 

3.34 
 

3.43 
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เฉลี่ยรวม 3.43 .71 มาก  

 
       จากตาราง 18 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.43) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
เงินเดือนและรายไดอ่ืนๆ ที่ทานไดรับจากหนวยงานเพียงพอกับคาใชจายที่เปนอยูในปจจุบัน ( X = 3.51) 
รองลงมาคือ คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ( X = 3.45) และคาเฉลี่ย
ในอันดับสุดทาย คอื ทานไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของหนวยงานอ่ืน
ที่มีลักษณะคลายๆ กัน ( X = 3.34) 
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ตาราง 19  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร               
            ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานสภาพการทํางานที่มี 
              ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
 

ดานสภาพการทํางานที่มี 
ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ทานรูสึกพอใจในภาพแวดลอมโดยรวมของหนวยงาน 
   ที่เปนอยู 
2. หนวยงานของทานมีการจัดสถานที่ทํางานและจัดวาง  
   สิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหทํางานไดสะดวก    
   รวดเร็วและปลอดภัย 
3. หนวยงานของทานมีระบบปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย  
   และระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไวใจได 
4. หนวยงานของทานมีสถานที่อํานวยความสะดวกที่ 
   เพียงพอ เชน มีที่จอดรถ มีหองน้ําที่สะอาด 
5. สถานที่ทํางานมีการบํารุงรักษา ซอมแซมใหอยูใน 
   สภาพที่ดีเสมอ  

3.65 
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เฉลี่ยรวม 3.63 .65 มาก  

 
          จากตาราง 19 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.63) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
หนวยงานของทานมีการจัดสถานที่ทํางานและจัดวางสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหทํางานไดสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย ( X = 3.68) รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีระบบปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไวใจได ( X = 3.68) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ สถานที่ทํางาน
มีการบํารุงรักษา ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีเสมอ ( X = 3.53) 
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ตาราง 20  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
              ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานความกาวหนาและความมั่นคง   
              ในงาน 
 

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การทํางานในหนวยของทานมีโอกาสประสบ   
    ความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุงหมาย 
2. ทานมีโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนขั้นไปตําแหนง 
    ทีสู่งข้ึน 
3. การพิจารณาความชอบและการปรับเงินเดือน    
    มคีวามยุติธรรม 
4. ทานรูสึกวาหนวยงานของทานเปนที่สนใจของ 
    บุคคลภายนอกที่อยากจะเขามาทํางาน   
    เพราะมีความกาวหนาและมั่นคง 
5. จากประสบการณที่ผานมาทานพบวาไมมี 
    เพ่ือนรวมงานลาออกจากงานในตําแหนงที่ทานทํา   
    หรือใกลเคยีงกับที่ทานทําดวยสาเหตุของ 
    ความไมกาวหนาในวิชาชีพ 
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.99 
 

.97 
 

.97 
 

.88 
 
 

.98 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
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เฉลี่ยรวม 3.47 .70 มาก  

 
    จากตาราง 20 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.47) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานรูสึกวา
หนวยงานของทานเปนที่สนใจของบุคคลภายนอกที่อยากจะเขามาทํางานเพราะมีความกาวหนาและ
มั่นคง ( X = 3.68) รองลงมาคือ การทํางานในหนวยของทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิต
ตามจุดมุงหมาย ( X = 3.54) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนขั้นไป
ตําแหนงที่สูงขึ้น ( X = 3.30) 
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ตาราง 21  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
              ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานโอกาสในการใชและพัฒนา 
              ขีดความสามารถของบุคคล 
 

ดานโอกาสในการใชและพัฒนา                          
ขีดความสามารถของบุคคล 

n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ทานมีโอกาสใชความรู ความสามารถและทักษะที่มี  
    ไดอยางเต็มที่ในการทํางาน 
2. ทานไดรับการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทํางาน 
    เชน ดูงาน อบรม สัมมนาอยูเสมอ 
3. งานที่ทานปฏิบัติหนาที่อยูในปจจุบันเปนงานที่นาสนใจ 
    เพราะตองใชทักษะความรูความสามารถ 
4. หนวยงานของทานมีการประเมินผลผูปฏิบัติงาน 
    เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
5. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
    มคีวามเหมาะสมกับผลงานที่ทานไดทํา  
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เฉลี่ยรวม 3.49 .72 มาก  

 
        จากตาราง 21 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานโอกาสในการใชและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคคล มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.49) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ ทานมีโอกาสใชความรู ความสามารถ และทักษะที่มีไดอยางเต็มที่ในการทํางาน 
( X = 3.63) รองลงมาคือ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานมีความเหมาะสมกับผลงาน
ทีท่านไดทํา ( X = 3.57) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับการเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณทํางาน เชน ดูงาน อบรม สัมมนาอยูเสมอ ( X = 3.33) 
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ตาราง 22  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
               ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานการทํางานรวมกันและ 
              ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
 

ดานการทํางานรวมกันและ 
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เพ่ือนรวมงานใหความรวมมือ สมัครสมานสามัคคี  
    เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
2. หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง  
    ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคบับัญชา  
    และระหวางเพ่ือนรวมงานอยูเสมอๆ 
3. เมื่อทานมีปญหาทานสามารถขอคําปรึกษาจาก 
    เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาไดเสมอ 
4. ในหนวยงานของทานมีการทํางานเปนทีมหรือทํางาน 
    รวมกันกับเพ่ือรวมงานตามพันธกิจ 
5. ทานใหความไววางใจและเชื่อในความสามารถของ 
    ผูรวมงาน 

3.80 
 

3.59 
 
 

3.68 
 

3.67 
 

3.76 

.91 
 

.88 
 
 

.93 
 

.88 
 

.87 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
5 
 
 
3 
 
4 
 
2 

เฉลี่ยรวม 3.70 .70 มาก  

 
       จากตาราง 22 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.70) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ เพื่อนรวมงานใหความรวมมือ สมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
( X = 3.80) รองลงมาคือ ทานใหความไววางใจและเชื่อในความสามารถของผูรวมงาน ( X = 3.76) 
และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและระหวางเพ่ือนรวมงานอยูเสมอๆ ( X = 3.59) 
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ตาราง 23  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
              ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ 
              ทํางาน 
 

ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เพ่ือนรวมงานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล 
    เก่ียวกับการทํางานของทาน 
2. เพ่ือนรวมงานไมกาวกายในเรื่องสวนตัวของทาน 
    ที่ไมเก่ียวของกับการทํางาน 
3. กฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดข้ึนสําหรับการทํางาน 
    มคีวามเปนธรรมตอทาน  
4. ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงาน 
    ในหนวยงานของทาน 
5. ทานไมเคยทํางานนอกเวลาราชการ 

3.76 
 

3.64 
 

3.73 
 

3.67 
 

3.52 

.91 
 

.92 
 

.88 
 

.96 
 

.98 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
4 
 
2 
 
3 
 
5 

เฉลี่ยรวม 3.66 .70 มาก  

 
      จากตาราง 23 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 
มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.66) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เพื่อนรวมงาน
ใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลเกี่ยวกับการทํางานของทาน ( X = 3.76) รองลงมาคือ กฎระเบียบ
ขอบังคับที่กําหนดขึ้นสําหรับการทํางานมีความเปนธรรมตอทาน ( X = 3.73) และคาเฉลี่ยในอันดับ
สุดทาย คือ ทานไมเคยทํางานนอกเวลาราชการ ( X = 3.52) 
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ตาราง 24  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
             ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานจังหวะชีวิต 
 

ดานจังหวะชีวิต 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับระยะเวลา 
   การปฏิบัติงาน 
2. การทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนิน 
   ชีวิตครอบครัว 
3. ทานสามารถแบงเวลาในการทํางานสําหรับสวนตัว  
   และครอบครัวและกิจกรรมอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 
4. วันลาหยุดตามสิทธิของทานมีความเหมาะสม 
5. ทานมีเวลาพักผอนที่เพียงพอ และมีเวลาดูแลสุขภาพ 
   ตนเอง 

3.71 
 

3.72 
 

3.80 
 

3.80 
3.71 

.80 
 

.78 
 

.75 
 

.82 

.86 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

4 
 
3 
 
1 
 
2 
5 

เฉลี่ยรวม 3.74 .59 มาก  

 
 จากตาราง 24 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานจังหวะชีวิต มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.74) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน
สําหรับสวนตัวและครอบครัวและกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม ( X = 3.80) รองลงมาคือ วันลาหยุด
ตามสิทธิของทานมีความเหมาะสม ( X = 3.80) และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีเวลาพักผอน
ที่เพียงพอและมีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง ( X = 3.71) 
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ตาราง 25  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร       
             ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานความเปนประโยชนตอสังคม 
 

ดานความเปนประโยชนตอสังคม 
n = 361 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ทานมีความภูมิใจในงานท่ีทานทําเพราะเห็นวา 
    เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม 
2. หนวยงานสามารถใหบริการที่ดีและมีคณุภาพ 
    แกประชาชน 
3. หนวยงานของทานมีผลงานเปนที่พอใจตอประชาชน 
    และชุมชนตางๆ  
4. หนวยงานของทานไดดําเนินการบําเพ็ญประโยชน 
    แกชุมชนตางๆ อยางสม่ําเสมอ  
5. หนวยงานของทานใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 
    ในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน  

3.91 
 

3.77 
 

3.87 
 

3.75 
 

3.90 

.87 
 

.84 
 

.82 
 

.90 
 

.79 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
4 
 
3 
 
5 
 
2 

เฉลี่ยรวม 3.83 .65 มาก  

 
   จากตาราง 25 พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ดานความเปนประโยชนตอสังคม 
มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83) เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีความภูมิใจ
ในงานท่ีทานทําเพราะเห็นวาเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม ( X = 3.91) รองลงมาคือ หนวยงาน
ของทานใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ( X = 3.90) และ
คาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ หนวยงานของทานไดดําเนินการบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนตางๆ 
อยางสม่ําเสมอ ( X = 3.75) 
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  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   
 
ตาราง 26  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของ  
              ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   
 

modal SS df MS F sig. 
regression 
residual 
total 

73.783 
23.823 
97.606 

3 
357 
360 

24.594 
.067 

368.551* .000 

* p ≤ .05 
 
          จากตาราง 26 การวิเคราะหคาความแปรปรวน ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตอไป 
 
ตาราง 27  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ 
              ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   
  

ตัวแปร b S.E.b β t sig 
คาคงที่ (constant) .533 .103 - 5.147* .000 
1. ดานสถานภาพ (X11) 
2. ดานความกาวหนา (X5)          

.110 

.073 
.027 
.025 

.146 

.115 
4.043* 
2.940 

.000 

.003 

R = .869, R2 = .756, S.E.est = .25833, F = 8.643, p = .003 

* p ≤ .05 
 
      จากตาราง 27 พบวา ปจจัยค้ําจุน ดานสถานภาพ และดานความกาวหนา สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .869 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) ในภาพรวมเทากับ .756 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(S.E.est) เทากับ .25833 สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ไดรอยละ 75.60 
  ปจจัยค้ําจุน ทั้ง 2 ดาน มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ .110 
และ .073 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ .146 และ .115 
ตามลําดับ และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (ɑ) เทากับ .533 โดยเขียนเปนสมการ
พยากรณไดดังนี ้



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

75 

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ คือ 

       y´ = ɑ + bX 
                y´ = .533 + .110X26 + .073X15 

        จากสมการในรูปคะแนนดิบ ซึ่งจะอธิบายถึงอิทธิพลของแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน พบวา ดานสถานภาพ สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน มีคาสัมประสิทธิ์
การพยากรณมากที่สุด คือ .110 รองลงมาคือ ดานความกาวหนา มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ คือ 
.073  

       สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
       Z´y = .146X26 + .115X15 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 
ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสู
อากาศยานและรักษาฝง 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 3) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการทหารท่ีปฏิบัติงานในหนวยบัญชาตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
จํานวน 3,729 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรคาํนวณหากลุมตัวอยางของ ยามาเน (Yamane, 
1973, p. 125) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 361 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random 
sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) ประกอบดวยอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ชั้นยศ การประกอบอาชีพเสริม 
รายรับเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่รับราชการ จํานวน 7 ขอ สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
จําแนกเปน ปจจัยจูงใจ จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความสําเร็จในงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา และปจจัยค้ําจุน 
จํานวน 7 ดาน ประกอบดวย ดานเงินเดือน ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล ดานสภาพการทํางาน ดานการบังคบับัญชา ดานสถานภาพ ดานความมั่นคงในงาน แบบสอบถาม
เปนแบบมาตราประมาณคา (rating scale) ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ตามรูปแบบของลิเคิรท 
(Likert’s scale, 1961, p. 114) จํานวน 60 ขอ สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาตอสูอากาศยานและรักษาฝง จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 
ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานโอกาสในการใชและพัฒนา
ขดีความสามารถของบุคคล ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ดานสิทธิสวนบุคคล
ในสถานที่ทํางาน ดานจังหวะชีวิต ดานความเปนประโยชนตอสังคม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราประมาณคา (rating scale) ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ตามรูปแบบของลิเคิรท 
(Likert’s scale, 1961, p. 114) จํานวน 40 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายใชอธิบายกลุมตัวอยาง 
และการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
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ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ใชสถิติการวิเคราะหพหุถดถอย 
(multiple regression analysis)  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 สรุปผลการวิจัย แรงจูงใจท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดังนี ้
 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามเปนขาราชการทหาร
สังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง สวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป มากที่สุด จํานวน 
175 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 
30.50 และอายุต่ํากวา 20 ปมีนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.50 มีสถานภาพโสดมากที่สุด 
จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 49.90 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 45.20 
และหยาราง มีนอยที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5 จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี
มากที่สุด จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 70.90 รองลงมาคือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 28 และจบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด จํานวน 
4 คน คดิเปนรอยละ 1.10 ม ีชั้นยศต่ํากวาสัญญาบัตร มากที่สุด จํานวน 297 คน  คิดเปนรอยละ 82.30 
รองลงมาคือ ชั้นยศสัญญาบัตร จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.70 ไมมีการประกอบอาชีพเสริม 
มากที่สุด จํานวน 239 คน คิดเปน รอยละ 66.20 รองลงมาคือ มีการประกอบอาชีพเสริม จํานวน 
122 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 9,001-15,000 บาท มากที่สุด จํานวน 133 คน 
คิดเปนรอยละ 36.90 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 29.40 และ 
9,000 บาทหรือต่ํากวา มีนอยที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.90 มีระยะเวลาที่รับราชการ  
11-20 ป มากท่ีสุด จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 35.70 รองลงมาคือ 1-5 ป จํานวน 115 คน 
คิดเปนรอยละ 31.90 และ 6-10 ป มีนอยที่สุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 13.60 
       5.1.2 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด  
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
          ผลการศกึษาพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความสําเร็จในงาน รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ และคาเฉลี่ย
ในอันดับสุดทายคือ ดานความกาวหนา และปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานสถานภาพ รองลงมาคือ ดานความมั่นคงในงาน และ
คาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ดานเงินเดือน โดยแยกรายดานไดดังนี ้
          ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
        1) ดานความสําเร็จในงาน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบระเบียบที่กําหนด  
รองลงมาคือ ทานสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายขององคกร และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ 
ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของงาน                    
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             2) ดานความรับผิดชอบ ผลการศกึษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานทราบขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง รองลงมาคือ 
ทานมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีอิสระ   
ในการคดิแกปญหาและปรับปรุงงาน                      
                3) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก    
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เพื่อนรวมงานใหการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของทาน รองลงมาคือ ทานไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกองคกรเปนอยางดี 
และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คอื ขอเสนอแนะของทานไดรบัการยอมรับและสนองตอบจากเพ่ือนรวมงาน 
             4) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ งานที่ทานทําเหมาะสม และตรงกับความรูความสามารถของทาน 
รองลงมาคือ ทานสามารถตัดสินใจแกไขปญหากับงานท่ีไดรับมอบหมายไดดวยตนเอง และคาเฉลี่ย
ในอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับความไววางใจใหทํางานสําคัญบอยครั้ง 
            5) ดานความกาวหนา ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ หนวยงานของทานสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนา โดยสงเสริมให
บุคลากรศึกษาตอหรือสงไปฝกอบรมอยูเสมอ รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง
หนาที่การงานสูงข้ึน เมื่องานที่ทานทําประสบความสําเร็จ 
     ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
            1) ดานสถานภาพ ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ อาชีพของทานเปนอาชีพที่มีเกียรติ รองลงมาคือ ทานมีความภูมิใจและ
พึงพอใจในอาชีพ หนาที่การงานของทาน และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ครอบครัวของทานยอมรับ      
ในอาชีพ หนาที่การงานของทาน   
  2) ดานความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบวา ดานความม่ันคงในงาน มีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานรูสึกภูมิใจที่ไดเปนขาราชการในหนวยงาน
ที่ทานทําอยู รองลงมาคือ หนวยงานที่ทานทําอยูมีความมั่นคงกับอนาคตของทาน และคาเฉลี่ย
ในอันดับสุดทาย คือ ทานคิดวาเมื่อทานเกษียณอายุราชการ ทานสามารถมีรายไดเลี้ยงชีพอยางเพียงพอ
จากหนวยงานของทาน 
           3) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คอื ทานมีความรักใคร สนิทสนมเปนสวนตัวกับเพ่ือนรวมงานทุกคน 
รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีความสามัคคีและใหความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน และคาเฉลี่ย
ในอันดับสุดทาย คือ เพ่ือนรวมงานของทานใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาในยามที่ทานเดือดรอน                       
             4) ดานสภาพการทํางาน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานที่ทํางานสามารถเดินทางไปมาไดอยางสะดวก รองลงมาคือ สถานที่
ทํางานของทานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม มีการถายเทอากาศและมีแสงสวาง
อยางเพียงพอ และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ สถานท่ีทํางานของทานมีเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 
ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและพรอมใชงานตลอดเวลา 
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                  5) ดานการบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบังคับบัญชามีความรอบรู แกไขปญหาและปรับปรุงงานได รองลงมาคือ 
ความเอ้ืออาทรของผูบังคับบัญชาของทานที่มีตอผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางทั่วถึง และคาเฉลี่ย
ในอันดับสุดทาย คอื มีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสมและเปนธรรม                  
                  6) ดานนโยบายและการบริหาร ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก  
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอ
การทํางาน รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน
และเหมาะสม และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเสมอ 
                  7) ดานเงนิเดือน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เงินเดือนหรือคาจางที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบของทาน รองลงมาคือ เงินเดือนหรือคาจางที่ทานไดรับเพียงพอตอความจําเปน
ในการครองชีพ และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับเงินคาตอบแทนจากการทํางานลวงเวลา 
และทํางานในวันหยุดเสมอ 
      5.1.3 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด           
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
        ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความเปนประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ ดานจังหวะชีวิต และ
คาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยแยกรายดานได ดังนี ้
                 1) ดานความเปนประโยชนตอสังคม ผลการศกึษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีความภูมิใจในงานที่ทานทําเพราะเห็นวาเปนประโยชน
ตอสังคมโดยสวนรวม รองลงมาคือ หนวยงานของทานใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการทํากิจกรรม
เพ่ือสาธารณประโยชน และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คอื หนวยงานของทานไดดําเนินการบําเพ็ญประโยชน
แกชุมชนตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
                 2) ดานจังหวะชีวิต ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานสามารถแบงเวลาในการทํางานสําหรับสวนตัวและครอบครัวและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ วันลาหยุดตามสิทธิของทานมีความเหมาะสมและ
คาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีเวลาพักผอนที่เพียงพอและมีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง 
                3) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เพื่อนรวมงานใหความรวมมือ สมัครสมานสามัคคี
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทานใหความไววางใจและเชื่อในความสามารถ
ของผูรวมงาน และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและระหวางเพ่ือนรวมงานอยูเสมอๆ                       
           4) ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เพื่อนรวมงานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล
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เกี่ยวกับการทํางานของทาน รองลงมาคือ กฎระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดขึ้นสําหรับการทํางาน
มีความเปนธรรมตอทานและคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ทานไมเคยทํางานนอกเวลาราชการ                                      
                  5) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา 
มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ หนวยงานของทานมีการจัด
สถานที่ทํางาน และจัดวางสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบ ชวยใหทํางานไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 
รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีระบบปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและระบบการรักษาความปลอดภัย
ทีไ่วใจได และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ สถานที่ทํางานมีการบํารุงรักษา ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี
เสมอ 
           6) ดานโอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ผลการศึกษาพบวา 
มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีโอกาสใชความรู 
ความสามารถและทักษะที่มีไดอยางเต็มที่ในการทํางาน รองลงมาคือ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานมีความเหมาะสมกับผลงานที่ทานไดทํา และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ทานไดรับ
การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทํางาน เชน ดูงาน อบรม สัมมนาอยูเสมอ                         
            7) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานรูสึกวาหนวยงานของทานเปนที่สนใจของ
บุคคลภายนอกที่อยากจะเขามาทํางานเพราะมีความกาวหนาและมั่นคง รองลงมาคือ การทํางาน
ในหนวยของทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุงหมาย และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ 
ทานมีโอกาสที่จะไดรับการเลือ่นขั้นไปตําแหนงท่ีสูงข้ึน                         
             8) ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เงินเดือน และรายไดอื่นๆ ที่ทานไดรับ
จากหนวยงานเพียงพอกับคาใชจายที่เปนอยูในปจจุบัน รองลงมาคือ คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับคาตอบแทนของหนวยงานอ่ืนที่มีลักษณะคลายๆ กัน  
    5.1.4 ผลการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
       ผลการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ประกอบดวย ปจจัย 2 กลุม คือ 1) ปจจัยจูงใจ ไดแก 
ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา 
2) ปจจัยค้ําจุน ไดแก เงินเดือน นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพการทํางาน  
การบังคับบัญชา สถานภาพ ความมั่นคงในงาน ซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจ 
ดานความกาวหนา และปจจัยค้ําจุน ดานสถานภาพ สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง  
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5.2 อภิปรายผล  
 
       ในการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดังรายละเอียด ดังนี ้
     5.2.1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
   ผลการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ประกอบดวย ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน มีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการทหารมีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบระเบียบ
ที่กําหนด เพื่อนรวมงานใหการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงาน และงานที่ทําเหมาะสม และ
ตรงกับความรู ความสามารถ รวมถึงขาราชการทหารทราบขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของ
ตนเอง อีกทั้งหนวยงานยังสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนา โดยการใหศึกษาตอหรือสงใหฝกอบรม
อยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
จูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับพินิจ ทางทอง (2549) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) 
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค 
ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวม
มรีะดับแรงจูงใจมาก เรียงลําดับดังนี ้ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะและขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวม
มีระดับแรงจูงใจมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงาน
ของธนาคาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ ประสงค ภาเรือง (2551) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครเูทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีผลการศึกษาพบวา 
1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และ
รายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  1) ดานความสําเร็จในงาน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทหารมีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบระเบียบที่กําหนดสามารถทํางานได
สําเร็จตามเปาหมายขององคกร สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
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ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวา การกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและ
ขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 
ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัต ิและดานความกาวหนา ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว 
ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของ
โรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ 
โดยคาเฉลี่ยดานท่ีต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข 
(2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางานโดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน 
อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ 
นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และ
ดานโอกาสกาวหนา 
  2) ดานความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยู ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทหารทราบขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความมุงมั่น
ทีจ่ะทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวา การกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและ
ขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 
ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว 
ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของ
โรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ 
โดยคาเฉลี่ยดานท่ีต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข 
(2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน 
อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ 
นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และ
ดานโอกาสกาวหนา 
              3) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก    
ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากเพ่ือนรวมงานใหการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานและไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรภายในและภายนอกองคกรเปนอยางดี สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค 
ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวา การกระตุนโดยรวม
มรีะดับแรงจูงใจมาก เรียงลําดับดังนี ้ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะและขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวม
มรีะดับแรงจูงใจมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงาน
ของธนาคาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจาง
และคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา                         
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    4) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทหารทํางานเหมาะสม และตรงกับความรูความสามารถ ตัดสินใจแกไขปญหา
กับงานที่ไดรับมอบหมายไดดวยตนเอง สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวา การกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและ
ขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 
ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจ
อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ ดานความม่ันคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว 
ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของ
โรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ 
โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
โรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จังหวัดเพชรบุรีมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจาง
และคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา                     
   5) ดานความกาวหนา ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนา โดยสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอหรือ
สงไปฝกอบรมอยูเสมอ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม สอดคลองกับ 
วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัด
ธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก 
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โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน 
ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน 
ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและ
การบริหารงานของธนาคาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครู
ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยจูงใจมีระดับ
แรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ 
สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ 
ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับ
บุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพ
การทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นในทองถิ่น 
ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาส
ทีจ่ะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ 
ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ี
ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้
ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานการบริหารจัดการ การบังคบับัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา 
  ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
  1) ดานสถานภาพ ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ทหารเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ ทหารทุกคนมีความภูมิใจและพึงพอใจในอาชีพ หนาที่การงานของตน 
สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุน
ของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา
ปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จ
ในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา 
ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ 
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ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธ
กับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร 
ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน
ในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และ
ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง 
คือ ดานเงินเดือน       
  2) ดานความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบวา ดานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยรวม 
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทหารรูสึกภูมิใจที่ไดเปนขาราชการในหนวยงานที่ทําอยู
มคีวามมั่นคงกับอนาคตของตน สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและ
ขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 
ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูในโรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดใหญระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุน ของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
เรยีงลําดับดงัน้ีคือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจ
อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว 
ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของ
โรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ 
โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจาง
และคาตอบแทนท่ีไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับ
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การยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา 
         3) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ทุกคนในหนวยงานมีความรักใคร สนิทสนมเปนสวนตัว มีความสามัคคีและ
ใหความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงลําดับดังนี ้ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและ
ขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 
ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครใูนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุน ของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจ
อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว 
ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้ง
ของโรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ 
โดยคาเฉลี่ยดานท่ีต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข 
(2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน 
อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ 
นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และ
ดานโอกาสกาวหนา   
               4) ดานสภาพการทํางาน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก สถานที่ทํางานสามารถเดนิทางไปมาไดอยางสะดวก มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด สวยงาม มีการถายเทอากาศและมีแสงสวางอยางเพียงพอ สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ 
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(2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน
เขตบางแค ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวา
การกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน 
ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงตามลําดับดังน้ี ดานความความมั่นคงในการทํางาน 
ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคบับัญชา ดานนโยบายและ
การบริหารงานของธนาคาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครู
ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยจูงใจมีระดับ
แรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ 
สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยู ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ 
ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธ
กับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร 
ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และ
ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง 
คือ ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี  
ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้
ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานการบริหารจัดการ การบังคบับัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา  
                  5) ดานการบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยู ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบังคับบัญชามีความรอบรู แกไขปญหาและปรับปรุงงานได ผูบังคับบัญชา
มคีวามเอื้ออาทรตอผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง สอดคลองกับ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัย
พบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับ
แรงจูงใจมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะและขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

89 

แรงจูงใจมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความความม่ันคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวาง
ผูรวมงาน ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครูในโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุน
มรีะดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ ดานความม่ันคงในงาน 
ดานความเปนอยูสวนตัว ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน 
ดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชน
และคณะกรรมการสถานศึกษาดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ 
ดานชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา
ในอนาคต ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเงินเดือน สอดคลองกับ  
จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน 
รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคง
ในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะ
ของงาน และดานโอกาสกาวหนา  
             6) ดานนโยบายและการบริหาร ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนวยงานมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอ
การทํางาน มีการกําหนดนโยบายและเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและเหมาะสม สอดคลองกับ 
วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขา
ในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม
ในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานความรับผิดชอบ 
ดานผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและขอบเขตงาน และดานความกาวหนา
ในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความมั่นคง
ในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา 
ดานนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับ วรพจน 
สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครู
ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยจงูใจมรีะดับ
แรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ 
สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ 
ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับ
บุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพ
การทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นในทองถิ่น 
ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาส
ที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ 
ดานเงินเดือน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี  
ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานการบริหารจัดการ การบังคบับัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา  
               7) ดานเงินเดือน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก เงินเดือนหรือคาจางที่ทหารไดรับมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ 
เพียงพอตอความจําเปนในการครองชีพ สอดคลองกับ วรพจน สิงหราช (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ทีส่งผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้คือ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน
ทีป่ฏิบัติ และดานความกาวหนา ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับดังนี้คือ ดานสถานะทางอาชีพ ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนอยูสวนตัว 
ดานความสัมพันธกับผูปกครอง ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน ดานชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาดานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น ดานเทคนิคของผูนิเทศ ดานชุมชนที่ตั้งของ
โรงเรียนมีกาวหนาขยายตัวและสงบสุข และดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ 
โดยคาเฉลี่ยดานที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเงนิเดือน 
      5.2.2 ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
         ผลการศกึษาพบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการทหาร
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มคีวามภูมิใจในอาชีพ และภูมิใจในการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ไดรับเงินเดือนและ
รายไดอ่ืนจากหนวยงานเพียงพอกับคาใชจายในปจจุบัน สามารถแบงเวลาในการทํางานสําหรับสวนตัว
และครอบครัวไดอยางเหมาะสม เพื่อนรวมงานใหความรวมมือ สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการปฏิบัติงานและความเคารพสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน และไดใชความรู ความสามารถ
ไดอยางเต็มที่ในการทํางาน ซึ่งหนวยงานมีการจัดสถานที่ทํางานและเครื่องใชอยางมีระบบชวยให
ทํางานไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย และหนวยงานยังเปนที่สนใจของบุคคลภายนอก
ที่อยากเขามาทํางานเพราะมีความกาวหนาและมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับ ฉัฐชัย มีชั้นชวง (2553) ศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ: กรณีศึกษาขาราชการ
นายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการนายทหารชั้นประทวน
ในสังกัดกรมทหารปนใหญที่ 3 มีระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยูในระดับสูง สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ทีส่งผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา   
ผูบริหารสถานศกึษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี 
                1) ดานความเปนประโยชนตอสังคม ผลการศกึษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทหารมีความภูมิใจในงานที่เพราะเห็นวาเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม 
รวมมือกับหนวยงานอื่นในการทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ  
ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารสถานศกึษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี โดยท่ีไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรม อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ มีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเก่ียวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 
2) ตัวแปรทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษามี 6 ตัวแปร ประกอบดวย 
ตัวแปรในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 
1 ตัวแปร ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
3 ตัวแปร ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถ
ในการสื่อสาร และตัวแปรทํานายที่ดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 73.8 
               2) ดานจังหวะชีวิต ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานสามารถแบงเวลาในการทํางานสําหรับสวนตัวและครอบครัวและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ วันลาหยุดตามสิทธิของทานมีความเหมาะสมและ
คาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานมีเวลาพักผอนที่เพียงพอและมีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง สอดคลองกับ 
จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน 
รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
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ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคง
ในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะ
ของงาน และดานโอกาสกาวหนา 2) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 7 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
ดังนี้ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 
ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ ดานลักษณะงานที่ชวยสงเสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคม และดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจในการทํางาน
มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัด
เพชรบุรี (r = .509) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานคาจาง และคาตอบแทนที่ไดรับ 
และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัย พบวา 
แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น ในดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารยังคงตองใหการสนับสนุน
ความตองการของพนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพชีวิต
ในการทํางานควบคูกันไป เพ่ือใหพนักงานรูสึกพึงพอในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและ
มุงมั่นตั้งใจทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา
พบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี โดยที่ไดรับคาตอบแทน
ที่เปนธรรม อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 
มคีวามกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเก่ียวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 2) ตัวแปร
ทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา มี 6 ตัวแปร ประกอบดวย ตัวแปร
ในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 1 ตัวแปร 
ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 3 ตัวแปร 
ไดแก การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถในการสื่อสาร 
และตัวแปรทํานายท่ีดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาไดรอยละ 73.8 
                  3) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก เรยีงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เพ่ือนรวมงานใหความรวมมือ สมัครสมาน
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทานใหความไววางใจและเชื่อในความสามารถ
ของผูรวมงาน และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางผูบังคบับัญชา ผูใตบังคับบัญชาและระหวางเพื่อนรวมงานอยูเสมอๆ สอดคลองกับ
จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน 
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รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคง
ในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 
ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา 2) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี
มคีุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 7 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ
และความปลอดภัย ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ ดานลักษณะงาน
ทีช่วยสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคม และดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจ
ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จังหวัดเพชรบุรี (r = .509) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานคาจาง และคาตอบแทน
ที่ไดรับ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัย 
พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น ในดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารยังคงตองให
การสนับสนุนความตองการของพนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานควบคูกันไป เพ่ือใหพนักงานรูสึกพึงพอในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
และมุงมั่นตั้งใจทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับ พิมพ โหลคาํ (2557) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี โดยที่ไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรม อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ มีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเก่ียวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 
2) ตัวแปรทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษามี 6 ตัวแปร ประกอบดวย 
ตัวแปรในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 
1 ตัวแปร ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
3 ตัวแปร ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถ
ในการสื่อสาร และตัวแปรทํานายที่ดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 73.8                     
                4) ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ผลการศึกษาพบวา มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เพ่ือนรวมงานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลเก่ียวกับการทํางาน 
ของทาน รองลงมาคือ กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ที่กําหนดขึ้นสําหรับการทํางานมีความเปนธรรมตอทาน
และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ทานไมเคยทํางานนอกเวลาราชการ สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข 
(2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงาน
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อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรีมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน รวม 11 ดาน 
อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ 
นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และ
ดานโอกาสกาวหนา 2) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยภาพรวม และรายดาน รวม 7 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 
ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ ดานลักษณะงานที่ชวยสงเสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคม และดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจในการทํางาน
มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัด
เพชรบุรี (r = .509) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานคาจาง และคาตอบแทน
ที่ไดรับ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัย 
พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น ในดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารยังคงตองให
การสนับสนุนความตองการของพนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานควบคูกันไป เพ่ือใหพนักงานรูสึกพึงพอในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
และมุงมั่นตั้งใจทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการศกึษาพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพชีวิต โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี โดยที่ไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรม อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ มีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเก่ียวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 
2) ตัวแปรทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา มี 6 ตัวแปร ประกอบดวย 
ตัวแปรในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 
1 ตัวแปร ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
3 ตัวแปร ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถ
ในการสื่อสาร และตัวแปรทํานายที่ดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 73.8                                      
              5) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา 
มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ หนวยงานของทานมีการจัด
สถานที่ทํางานและจัดวางสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหทํางานไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีระบบปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและระบบการรักษาความปลอดภัย
ทีไ่วใจได และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ สถานที่ทํางานมีการบํารุงรักษา ซอมแซมใหอยูในสภาพ
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ทีด่ีเสมอ สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ี
ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยภาพรวมและรายดานรวม 11 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่ งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา 2) พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน 
รวม 7 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนา
ความรูความสามารถ ดานลักษณะงานที่ชวยสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคม และดานการสงเสริม
ความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี (r = .509) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานคาจาง และคาตอบแทนที่ไดรับ และดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการทํางาน
มคีวามสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ี
ดังนั้น ในดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารยังคงตองใหการสนับสนุนความตองการของพนักงาน
อยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพชีวิตในการทํางานควบคูกันไป 
เพ่ือใหพนักงานรูสึกพึงพอในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและมุงมั่นตั้ งใจทํางาน 
เพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหาร
สถานศึกษามีคุณภาพชีวิต โดยรวม และรายดานอยูในระดับดี โดยที่ไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม 
อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 
มคีวามกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเกี่ยวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 2) ตัวแปร
ทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษามี 6 ตัวแปร ประกอบดวย ตัวแปร
ในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 1 ตัวแปร 
ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 3 ตัวแปร 
ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถในการสื่อสาร 
และตัวแปรทํานายท่ีดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาไดรอยละ 73.8 
           6) ดานโอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ผลการศึกษาพบวา 
มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีโอกาสใชความรู 
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ความสามารถ และทักษะที่มีไดอยางเต็มทีใ่นการทํางาน รองลงมาคือ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานมีความเหมาะสมกับผลงานที่ทานไดทํา และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทายคือ ทานไดรับ
การเพ่ิมพูนความรู และประสบการณทํางาน เชน ดูงาน อบรม สัมมนาอยูเสมอ สอดคลองกับ จุนจิตร      
ธวุสุจิเรข (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน รวม 11 ดาน 
อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ 
นโยบาย ดานคาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และ
ดานโอกาสกาวหนา 2) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรีมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยภาพรวมและรายดาน รวม 7 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้
ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 
ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ ดานลักษณะงานท่ีชวยสงเสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคม และดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจในการทํางาน
มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัด
เพชรบุรี (r = .509) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานคาจาง และคาตอบแทน
ที่ไดรับ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัย 
พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น ในดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารยังคงตองให
การสนับสนุนความตองการของพนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานควบคูกันไป เพ่ือใหพนักงานรูสึกพึงพอในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
และมุงมั่นตั้งใจทํางาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี 
โดยที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ มีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวาง
ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเกี่ยวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 
2) ตัวแปรทํานายที่ดขีองคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา มี 6 ตัวแปร ประกอบดวย 
ตัวแปรในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 
1 ตัวแปร ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
3 ตัวแปร ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถ
ในการสื่อสาร และตัวแปรทํานายที่ดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 73.8                        



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

97 

           7) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานรูสึกวาหนวยงานของทานเปนที่สนใจของ
บุคคลภายนอกที่อยากจะเขามาทํางานเพราะมีความกาวหนาและมั่นคง รองลงมาคือ การทํางาน
ในหนวยของทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุงหมาย และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ 
ทานมีโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนขั้นไปตําแหนงท่ีสูงข้ึน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจาง
และคาตอบแทนที่ไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาส
กาวหนา 2) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยภาพรวมและรายดาน รวม 7 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 
ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ ดานลักษณะงานท่ีชวยสงเสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคม และดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจในการทํางาน
มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัด
เพชรบุรี (r = .509) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานคาจาง และคาตอบแทน
ที่ไดรับ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัย 
พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น ในดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารยังคงตองให
การสนับสนุนความตองการของพนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานควบคูกันไป เพื่อใหพนักงานรูสึกพึงพอใจในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
และมุงมั่นตั้งใจทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี 
โดยที่ไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ มีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวาง
ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเกี่ยวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 
2) ตัวแปรทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษามี 6 ตัวแปร ประกอบดวย 
ตัวแปรในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 
1 ตัวแปร ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
3 ตัวแปร ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถ
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ในการสื่อสาร และตัวแปรทํานายที่ดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคณุภาพชีวิตการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 73.8                       
         8) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เงินเดือนและรายไดอื่นๆ ที่ทานไดรับจาก
หนวยงานเพียงพอกับคาใชจายที่เปนอยูในปจจุบัน รองลงมาคือ คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ และคาเฉลี่ยในอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับคาตอบแทนของหนวยงานอื่นที่มีลักษณะคลายๆ กัน สอดคลองกับ จุนจิตร ธุวสุจิเรข (2556) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน รวม 11 ดาน อยูในระดับสูง 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ดานความสําเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย ดานคาจาง
และคาตอบแทนท่ีไดรับ ดานความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสกาวหนา 
2) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ีมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและ
รายดาน รวม 7 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ดานลักษณะงานที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาส
ในการพัฒนาความรูความสามารถ ดานลักษณะงานที่ชวยสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคม และ
ดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 3) แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวก
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี (r = .509) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ 
ไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานคาจาง และคาตอบแทนที่ไดรับ และดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอคนพบจากการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการทํางาน
มคีวามสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร ี
ดังนั้น ในดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารยังคงตองใหการสนับสนุนความตองการของพนักงาน
อยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดานคุณภาพชีวิตในการทํางานควบคู กันไป 
เพ่ือใหพนักงานรูสึกพึงพอในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและมุงมั่นตั้ งใจทํางาน 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับ พิมพ โหลคํา (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหาร
สถานศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี โดยที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม 
อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 
มคีวามกาวหนาและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเกี่ยวของของสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก 2) ตัวแปร
ทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา มี 6 ตัวแปร ประกอบดวย ตัวแปร
ในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ กลุมปจจัยค้ําจุน 1 ตัวแปร 
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ไดแก ความเหมาะสมของรายได และตัวแปรในกลุมคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 3 ตัวแปร 
ไดแก การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถในการสื่อสาร 
และตัวแปรทํานายท่ีดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาไดรอยละ 73.8 
     5.2.3 แรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   
       ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนา (X15) และปจจัยค้ําจุน ดานสถานภาพ (X26) 
สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง อธิบายเปนรายดานไดดังนี้ คือ 
  1) ดานความกาวหนา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก หนวยงานมีการสงเสริม
ใหขาราชการไดมีโอกาสกาวหนา โดยสงเสริมใหศกึษาตอหรือสงไปฝกอบรมอยูเสมอ หนวยงานมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงความกาวหนาในการทํางานขึ้นอยูกับ
ผลงานและความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหปจจัยจูงใจ 
ดานความกาวหนา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง ซึ่งสอดคลองกับ ราณี อิสิชัยกุล (2552, หนา 7-17) กลาวไววา 
นักจิตวิทยา เคลยตัน อัลเดอรเฟอร (Clayton Alderfer) ไดพัฒนาทฤษฎีความตองการของมนุษย
โดยพัฒนาแนวคิดมาจากทฤษฏีความตองการของมาสโลว แตแบงความตองการของมนุษยออกเพียง 
3 ระดับ คือ 1) ความตองการมีชีวิต (existence needs) ไดแก ความตองการทางกายและวัตถุ
เพ่ือใหมีชีวิตอยู เชน อาหาร น้ํา รวมทั้งเงินเดือน ประโยชนและบริการ ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ดี 2) ความตองการสัมพันธกับผูอื่น (relatedness needs) ไดแก 
ความตองการมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นที่เก่ียวของ เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน กลุมเพ่ือนรวมงาน 
กลุมวิชาชีพ บุคคลจะตอบสนองความตองการสัมพันธกับผูอ่ืนดวย การแบงปน แลกเปลี่ยนความคิด 
ความรูสึกกับผูอ่ืน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 3) ความตองการเจริญกาวหนา (growth needs) 
ความตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือใหเกิดผลสําเรจ็หรอื
ผลงานที่มีประสิทธิภาพใหผู อ่ืนยอมรับและยกยองนับถือ สอดคลองกับ แฮคแมน และซุสเทิล 
(Hackman & Suttle, 1977, p. 9) ไดกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานจะมีผลตอการทํางานอยางมากมาย ไดแก 1) ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตัวเอง 2) ทําให
เกิดความรูสึกที่ดีตองาน (สรางความพึงพอใจและมีสวนรวมในงาน) 3) ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอ
องคการ (เกิดความผูกพันตอองคการ) นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องของสุขภาพจิต ชวยใหบุคลากร
เจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพขององคการและยังชวยลดปญหาการขาดงาน 
การลาออก ลดอุบัติเหตุและสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 
               2) ดานสถานภาพ สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการมีความภูมิใจและพึงพอใจ
ในอาชีพ หนาที่การงาน รูสึกวาทหารเปนอาชีพที่มีเกียรติ สังคมโดยท่ัวไป รวมถึงครอบครัว เพ่ือน และ
คนใกลชิดใหการยอมรับในอาชีพ หนาที่การงานที่ทําอยู จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยค้ําจุน 
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ดานสถานภาพ สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง สอดคลองกับ ราณี อิสิชัยกุล (2552, หนา 7-13) กลาวไววา ทฤษฎีของ 
มาสโลว มีสมมติฐานมาจากมนุษยมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมสิ้นสุด 
ความตองการของมนุษยสามารถเรียงลําดับความสําคัญตั้งแตระดับต่ําสุดสูงขึ้นไปจนระดับสูงสุด 
มนุษยมีความตองการหลายอยางพรอมกันได ความตองการอยางหนึ่งอาจยังไมทันหมดไป ความตองการ
อยางอ่ืนจะเกิดข้ึนได ลําดับขั้นความตองการของมนุษย ประกอบดวย ความตองการ 5 ประเภท ดังนี ้
1) ความตองการทางกาย (physiological neets) เปนความตองการพื้นฐานของมนุษยเพ่ือดํารงชีวิต 
2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (safety and security needs) เปนความตองการความปลอดภัย
จากอันตราย 3) ความตองการสังคม (social or belongingness needs) เปนความตองการสังคม
หรือความสัมพันธกับ เพ่ือนรวมงาน รวมท้ังความตองการมิตรภาพและความรัก และการเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมหรือที่ทํางาน 4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) เปนความตองการ
ทีต่อบสนองความรูสึกในคุณคาของตนเอง ความตองการใหผูอ่ืนยอมรับนับถือ และความตองการไดรับ
การยกยองสรรเสริญ มีชื่อเสียง เกียรติยศ โดยการสรางผลสําเร็จของงานใหเกิดคุณคาและชื่อเสียง 
บุคลากรที่มีความตองการเกียรติยศหรือชื่อเสียงตองการผูอ่ืนยอมรับในผลงาน และรับรูวาเปนผูท่ีมี
ความสามารถในการทํางาน 5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต (self-actualization needs) 
เปนความตองการใชความพยายาม ทักษะ และศักยภาพสูงสุดที่มีอยูในตนเองใหเกิดผลสําเร็จ
ตามที่นึกคิดหรือเปนดังที่คาดหวังเปนความตองการสูงสุดที่มนุษยคาดหวังและอาจเปนไปไดยาก และ
หากบุคคลใดบรรลุความตองการขั้นนี้จะไดรับการยกยองวาเปนบุคคลพิเศษ 
 

5.3 ขอเสนอแนะ  
 
        5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
     การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง โดยผูวิจัยไดศึกษาจากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม         
  1) จากการศึกษา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด      
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานปจจัยจูงใจ พบวา ดานความกาวหนา มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ดังนั้น หนวยงานควรใหโอกาสและมีการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานใหสูงขึ้น 
เมื่อขาราชการสรางผลงานจนประสบความสําเร็จ และหนวยงานควรสงเสริมใหขาราชการไดรับ
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน โดยพิจารณาจากผลงาน และความสามารถในการทํางาน  
               2) จากการศึกษา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในสังกัด       
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานปจจัยคํ้าจุน พบวา ดานเงินเดือน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญในดานการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นและ
เลื่อนตําแหนงใหมีความเปนธรรมมากข้ึน รวมถึงหนวยงานควรมีการพิจารณาการใหเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนใหมีความเทาเทียมกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะการทํางานแบบเดียวกัน และมีการให
คาตอบแทนในการทํางานลวงเวลาในวันทํางานและวันหยุดเสมอ เพื่อเปนการกระตุนใหขาราชการ
มีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น 
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                3) จากการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น หนวยงานควรมีการพิจารณาใหคาตอบแทนที่ยุติธรรม
เม่ือเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของหนวยงานอื่นที่มีลักษณะคลายกัน และคาตอบแทนควรใหมี
ความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ขาราชการตองรับผิดชอบ 
             4) จากการศึกษา แรงจูงใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนา 
และปจจัยค้ําจุน ดานสถานภาพ ดังนั้น หนวยงานควรใหโอกาสและมีการพิจารณาการเลื่อนตําแหนง
หนาที่การงานใหสูงขึ้น เม่ือขาราชการสรางผลงานจนประสบความสําเร็จ และหนวยงานควรสงเสริม
ใหขาราชการไดรับความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน โดยพิจารณาจากผลงาน และ
ความสามารถในการทํางาน และทําใหขาราชการทหารเกิดความรูสึกวาทหารเปนอาชีพที่มีเกียรติ 
รูสึกภูมิใจและพึงพอใจในอาชีพ มีความภูมิใจในงานที่ทําเพราะเห็นวาไดสรางประโยชนตอสังคม
โดยสวนรวม รวมถึงการรวมมือกับหนวยงานอื่นในการทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน และผลงาน
ทีท่ําเปนที่พึงพอใจของประชาชนและชุมชนตางๆ จึงทําใหขาราชการเกิดแรงผลักดันและจูงใจ
ใหอยากทํางานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
      5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
           1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระในดานอื่นๆ ที่คาดวานาจะมีความสัมพันธหรือสงผลตอ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัตงิานของขาราชการทหารในสังกัดหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   
เพ่ิมเติมจากเดิม เพราะจะทําใหทราบวามีปจจัยใดอีกบางที่มีความสัมพันธและสงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน  
      2) การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
ซึ่งเปนลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณเพียงดานเดียว ผูวิจัยเห็นวาในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา
ในลักษณะเชิงคณุภาพ เพ่ือใหขอมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนมากขึ้น 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๓๓๗                              บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
 

 ด้วยนางสาวอมรรัตน์  พรหมประเสริ ฐ  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ 
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 

         
                       

     
                      
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ 
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
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 ด้วยนางสาวอมรรัตน์  พรหมประเสริ ฐ  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ 
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            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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                  ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
 

 ด้วยนางสาวอมรรัตน์  พรหมประเสริ ฐ  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
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จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 

         
                       

     
                      
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
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 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน  -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

สูตร    IOC  =     R   
                             N 

 

          เมื่อ  IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
 R  คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N   คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า  IOC   ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า  IOC   ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข
ใหม่ให้ดีข้ึน 
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แบบสรุปผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม 
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

................................................................. 
 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชี้แจง: โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงใน    ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด 
 
1. อายุ 

  1) ต่ ากว่า 20 ปี      2) 20-30 ปี 
  3) 31-40 ปี      4) 41 ปี ขึ้นไป 

2. สถานภาพการสมรส 
    1) โสด      2) สมรส 
    3) หย่าร้าง      4) หม้าย 
3. ระดับการศึกษา 

  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    
  2) ปริญญาตรี 
  3) สูงกว่าปริญญาตรี   

4. ชั้นยศ 
  1) ชั้นต่ ากว่าสัญญาบัตร    2) ชั้นสัญญาบัตร   

5. การประกอบอาชีพเสริม 
  1)  มี      2) ไม่มี 

6. รายรับเฉลี่ยต่อเดือน 
    1) 9,000 บาท หรือต่ ากว่า    2) 9,001-15,000 บาท 
    3) 15,001-20,000 บาท    4) 20,001 ขึ้นไป 
7. ระยะเวลาที่รับราชการ 

  1) 1-5 ปี       2) 6-10 ปี 
  3) 11-20 ปี      4) 21 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด 
          หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง                                                    
            
 

  
   ล าดับ 

 
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 1. ด้านความส าเร็จในงาน         
1 ท่านสามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายของ

องค์กร 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2 ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ
ของงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วงเมื่อได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 ท่านมีความรับผิดชอบต่องานภายใต้กรอบ
ระเบียบที่ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5 ท่านรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากในความส าเร็จ 
ที่ท่านได้รับจากการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ         
6 เพ่ือนร่วมงานให้การยอมรับความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานของท่าน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7 ท่านได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใน 
และภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8 ท่านได้รับความไว้วางใจให้ท างานอย่างเป็นอิสระ
จากการควบคุม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 ข้อเสนอแนะของท่านได้รับการยอมรับ และ
สนองตอบจากเพ่ือนร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10 ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ ให้ค าชมเชย
ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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   ล าดับ 

 
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ         
11 งานที่ท่านท าเหมาะสม และตรงกับความรู้ 

ความสามารถของท่าน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12 งานที่ท่านท าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ 
และจูงใจให้อยากท ามากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14 ท่านได้รับความไว้วางใจให้ท างานส าคัญ
บ่อยครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

15 ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหากับงาน 
ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4. ด้านความรับผิดชอบ         
16 ท่านทราบขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17 งานที่ท่านรับผิดชอบมีปริมาณท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
18 ท่านมอิีสระในการคิดแก้ปัญหาและปรับปรุง

งาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19 ท่านมีความมุ่งม่ันที่จะท างานให้เสร็จตาม
เป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20 ท่านมีโอกาสในการแสดงความสามารถในงาน 
ที่ได้รับมอบหมายด้วย การรับผิดชอบ 
อย่างเต็มที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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  ล าดับ 

 
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 5. ด้านความก้าวหน้า         
21 หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส

ก้าวหน้า โดยส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ หรือ
ส่งไปฝึกอบรมอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22 หน่วยงานของท่านมีระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมและยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23 ท่านคิดว่าความก้าวหน้าในการท างาน 
ในหน่วยงานของท่านขึ้นอยู่กับผลงานและ
ความสามารถในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24 งานที่ท่านท าอยู่ส่งเสริมให้ท่านได้รับ
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

25 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน
สูงขึ้น เมื่องานที่ท่านท าประสบความส าเร็จ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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   ล าดับ 

 
ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 1. ด้านเงินเดือน         
1 เงินเดือนหรือค่าจ้างทีท่่านได้รับเพียงพอต่อ 

ความจ าเป็นในการครองชีพ 
0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

2 เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3 ระบบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ขั้นและเลื่อนต าแหน่งมีความเป็นธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ท่านได้รับมีความเท่าเทียม
กับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการท างานเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5 ท่านได้รับเงินค่าตอบแทนจากการท างาน
ล่วงเวลาและท างานในวันหยุดเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2. ด้านนโยบายและการบริหาร         
6 หน่วยงานของท่านมีการก าหนดนโยบาย และ

เป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน และเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8 หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายหน้าที่ในการ
รับผิดชอบงานครบทุกงาน และเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 มีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการท างาน
ที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10 นโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพการณ์จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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 ล าดับ 

 
ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล         
11 หน่วยงานของท่านมีความสามัคคีและ 

ให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

12 เพ่ือนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือหรือ 
ให้ค าปรึกษาในยามที่ท่านเดือดร้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13 ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 
เพ่ือนร่วมงานในการท ากิจกรรมต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14 เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน ผู้บังคับบัญชา 
ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

15 ท่านมีความรักใคร่ สนิทสนม เป็นส่วนตัวกับ
เพ่ือนร่วมงานทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4. ด้านสภาพการท างาน         
16 สถานที่ท างานของท่านมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สะอาด สวยงาม มีการถ่ายเทอากาศ
และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17 สถานที่ท างานของท่านมีเครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18 สถานที่ท างานสามารถเดินทางไปมาได้ 
อย่างสะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19 มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่ท างาน 
เช่น ที่จอดรถ สถานที่พักผ่อนระหว่างท างาน
อย่างเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20 สถานที่ท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
อย่างเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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   ล าดับ 

 
ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 5. ด้านการบังคับบัญชา         
21 ความเอ้ืออาทรของผู้บังคับบัญชาของท่านที่มี 

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างทั่วถึง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรี 
อันดีต่อท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานท่ีท าได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24 มีการมอบหมายการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับ 
บัญชา อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

25 ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 6. ด้านสถานภาพ         
26 ครอบครัวของท่านยอมรับในอาชีพ หน้าที่ 

การงานของท่าน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27 เพ่ือน และคนรู้จักใกล้ชิด ยอมรับในอาชีพ  
หน้าที่การงานของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28 อาชีพของท่านเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
29 ท่านมีความภูมิใจและพึงพอใจในอาชีพ หน้าที่

การงานของท่าน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

30 สังคมท่ัวไปยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน 
ของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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  ล าดับ 

 
ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 7. ด้านความม่ันคงในงาน         
31 หน่วยงานที่ท่านท าอยู่มีความมั่นคงกับอนาคต

ของท่าน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

32 ท่านรู้สึกมีความม่ันคงกับต าแหน่งงานที่ท าอยู่ 
ในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

33 ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท าอยู่ช่วยให้ท่านมี
เกียรติยศ ชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจาก
สังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

34 ท่านคิดว่าเมื่อท่านเกษียณอายุราชการ  
ท่านสามารถมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างเพียงพอ 
จากหน่วยงานของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

35 ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการในหน่วยงาน 
ที่ท่านท าอยู่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

127 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในสังกัด 
            หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
 

 
ล าดับ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 

IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 

        

1 เงินเดือนและรายได้อ่ืนๆ ที่ท่านได้รับจาก
หน่วยงาน เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าตอบแทนของหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายๆ กัน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3 ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงาน 
ที่ท่านรับผิดชอบ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 ท่านพอใจในเงินเดือนที่ได้รับ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
5 ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

        

6 ท่านรู้สึกพอใจในสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
หน่วยงานที่เป็นอยู่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7 หน่วยงานของท่านมีการจัดสถานที่ท างานและ
จัดวางสิ่งของเครื่องใช้อย่างมีระบบ ช่วยให้
ท างานได้ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8 หน่วยงานของท่านมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และระบบการรักษาความปลอดภัย 
ที่ไว้ใจได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 หน่วยงานของท่านมีสถานที่อ านวยความสะดวก
ที่เพียงพอ เช่น มีที่จอดรถ มีห้องน้ าท่ีสะอาด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10 สถานที่ท างานมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ล าดับ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 3. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน         
11 การท างานในหน่วยของท่านมีโอกาสประสบ

ความส าเร็จในชีวิตตามจุดมุ่งหมาย  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12 ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นไปต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13 การพิจารณาความชอบและการปรับเงินเดือน 
มีความยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14 ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านเป็นที่สนใจของ
บุคคลภายนอกท่ีอยากจะเข้ามาท างานเพราะมี
ความก้าวหน้าและมั่นคง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

15 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านพบว่าไม่มี 
เพ่ือนร่วมงานลาออกจากงานในต าแหน่งที่ท่าน
ท า หรือใกล้เคียงกับที่ท่านท าด้วยสาเหตุของ 
ความไม่ก้าวหน้าในวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4. ด้านโอกาสในการใช้และพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล 

        

16 ท่านมโีอกาสใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ 
ที่มีได้อย่างเต็มที่ในการท างาน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17 ท่านได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ท างาน เช่น ดูงาน อบรม สัมมนา อยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18 งานทีท่่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันเป็นงาน 
ที่นา่สนใจ เพราะต้องใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19 หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมกับผลงานที่ท่านได้ท า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ล าดับ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 5. ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน 

        

21 เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือ สมัครสมานสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23 เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอค าปรึกษา 
จากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24 ในหน่วยงานของท่านมีการท างานเป็นทีมหรือ
ท างานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานตามพันธกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

25 ท่านให้ความไว้วางใจและเชื่อในความสามารถ
ของผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 6. ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน         
26 เพ่ือนร่วมงานให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการท างาน ของท่าน  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27 เพ่ือนร่วมงานไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของท่าน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28 กฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นส าหรับ 
การท างานมีความเป็นธรรมต่อท่าน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

29 ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
งานในหน่วยงานของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

30 ท่านไม่เคยท างานนอกเวลาราชการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ล าดับ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 7. ด้านจังหวะชีวิต          
31 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

32 การท างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อ 
การด าเนินชีวิตครอบครัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

33 ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานส าหรับ
ส่วนตัว และครอบครัว 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

34 วันลาหยุดตามสิทธิของท่านมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
35 ท่านมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ และมีเวลาดูแล

สุขภาพตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม          
36 ท่านมีความภูมิใจในงานที่ท่านท าเพราะเห็นว่า

เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

37 หน่วยงานสามารถให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ 
แก่ประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

38 หน่วยงานของท่านมีผลงานเป็นที่พอใจต่อ
ประชาชนและชุมชนต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

39 หน่วยงานของท่านได้ด าเนินการบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชนต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

40 หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
ในสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 

ค าชี้แจง 
ด้วยผู้วิจัยก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์เรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิต

ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรทหำรในสังกัดหน่วยบัญชำกำรต่อสู้อำกำศยำนและรักษำฝั่ง
(motivation affecting working life quality of under the air and coastal defend command) 
จึงขอควำมร่วมมือมำยังท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมชุดนี้โดยผู้วิจัยขอชี้แจงรำยละเอียดแบบสอบถำม
โดยสังเขปดังนี้ 

- แบบสอบถำมชุดนี้ใช้สอบถำมควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรทหำรในสังกัดหน่วยบัญชำกำร-
ต่อสู้อำกำศยำนและรักษำฝั่งเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นจึงขอให้
ท่ำนกรุณำตอบค ำถำมทุกข้อตำมควำมเป็นจริงเนื่องจำกค ำตอบของท่ำนเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อ
กำรวิเครำะห์ผลของกำรวิจัยและผู้วิจัยขอรับรองว่ำข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่ำนในทำงใดๆ
ทั้งสิ้น 

- แบบสอบถำมชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำน 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือและสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมมำณโอกำสนี้ 
 
 
 

     จ่ำเอกชวัลก์วิทย์ เณรพงษ์ 
             นักศึกษำปริญญำโท 

    หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
                                    มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง:โปรดขีดเครื่องหมำยลงใน  ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่ำนมำกที่สุด 
 
1. อำยุ 

1) ต่ ำกว่ำ20ปี   2) 20-30 ปี 
3) 31-40 ปี    4) 41 ปีขึ้นไป 

2. สถำนภำพกำรสมรส 
   1) โสด     2) สมรส 
   3) หย่ำร้ำง     4) หม้ำย 
3. ระดับกำรศึกษำ 

 1) ต่ ำกว่ำปริญญำตรี   
 2) ปริญญำตรี 
 3) สูงกว่ำปริญญำตรี  

4. ชั้นยศ 
 1) ชั้นต่ ำกว่ำสัญญำบัตร   2) ชั้นสัญญำบัตร  

5. กำรประกอบอำชีพเสริม 
 1) มี     2) ไม่มี 

6. รำยรับเฉลี่ยต่อเดือน 
    1) 9,000 บำท หรือต่ ำกว่ำ    2) 9,001-15,000 บำท 
    3) 15,001-20,000 บำท    4) 20,001 ขึ้นไป 
7. ระยะเวลำที่รับรำชกำร 

1) 1-5 ปี      2) 6-10 ปี 
3) 11-20 ปี      4) 21 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร  
ในสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 

ค าชี้แจงโปรดขีดเครื่องหมำย ลงช่องระดับควำมคิดเห็นซึ่งตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนดังนี้ 

 5 หมำยถึง  ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง  ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก 
 3 หมำยถึง   ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับปำนกลำง 
 2 หมำยถึง   ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมำยถึง  ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ล าดับ 
 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านความส าเร็จในงาน      
1 ท่ำนสำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กร      
2 ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนเป็นส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จของงำน      
3 ท่ำนมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วง 

เมื่อได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
     

4 ท่ำนมีควำมรับผิดชอบต่องำนภำยใต้กรอบระเบียบที่ก ำหนด      
5 ท่ำนรู้สึกพอใจเป็นอย่ำงมำกในควำมส ำเร็จที่ท่ำนได้รับจำก 

กำรท ำงำน 
     

 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ      
6 เพ่ือนร่วมงำนให้กำรยอมรับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

ของท่ำน 
     

7 ท่ำนได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรภำยใน และภำยนอก
องค์กรเป็นอย่ำงดี 

     

8 ท่ำนได้รับควำมไว้วำงใจให้ท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ 
จำกกำรควบคุม 

     

9 ข้อเสนอแนะของท่ำนได้รับกำรยอมรับ และสนองตอบ 
จำกเพ่ือนร่วมงำน 

     

10 ผู้บังคับบัญชำระดับต่ำงๆ ให้ค ำชมเชยผู้ปฏิบัติงำน 
ที่ปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
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ล าดับ 
 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 3.ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ      

11 งำนที่ท่ำนท ำเหมำะสม และตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ของท่ำน 

     

12 งำนที่ท่ำนท ำเป็นงำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ และจูงใจ 
ให้อยำกท ำมำกข้ึน 

     

13 ปริมำณงำนที่ได้รับมอบหมำยเหมำะสมกับก ำหนดเวลำ 
แล้วเสร็จ 

     

14 ท่ำนได้รับควำมไว้วำงใจให้ท ำงำนส ำคัญบ่อยครั้ง      
15 ท่ำนสำมำรถตัดสินใจแก้ไขปัญหำกับงำนที่ได้รับมอบหมำย 

ได้ด้วยตนเอง  
     

 4. ด้านความรับผิดชอบ      
16 ท่ำนทรำบขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของตนเอง      
17 งำนที่ท่ำนรับผิดชอบมีปริมำณท่ีเหมำะสม      
18 ท่ำนมีอิสระในกำรคิดแก้ปัญหำและปรับปรุงงำน      
19 ท่ำนมีควำมมุ่งม่ันที่จะท ำงำนให้เสร็จตำมเป้ำหมำย      
20 ท่ำนมีโอกำสในกำรแสดงควำมสำมำรถในงำนที่ได้รับ

มอบหมำยด้วยกำรรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ 
     

 5. ด้านความก้าวหน้า      
21 หน่วยงำนของท่ำนส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีโอกำสก้ำวหน้ำ 

โดยส่งเสริมให้บุคลำกรศึกษำต่อ หรือส่งไปฝึกอบรมอยู่เสมอ 
     

22 หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ที่เหมำะสมและยุติธรรม 

     

23 ท่ำนคิดว่ำควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนในหน่วยงำนของท่ำน
ขึ้นอยู่กับผลงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

     

24 งำนที่ท่ำนท ำอยู่ส่งเสริมให้ท่ำนได้รับควำมก้ำวหน้ำ 
ในต ำแหน่ง 

     

25 ท่ำนมีโอกำสได้เลื่อนต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูงขึ้น  
เมื่องำนที่ท่ำนท ำประสบควำมส ำเร็จ 
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ค าชี้แจงโปรดขีดเครื่องหมำยลงช่องระดับควำมคิดเห็นซึ่งตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนดังนี้ 

5 หมำยถึง  ปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
4 หมำยถึง ปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก 

 3 หมำยถึง ปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับปำนกลำง     
          2 หมำยถึง  ปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับน้อย                                            
          1 หมำยถึง  ปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับน้อยที่สุด                                  

 

ล าดับ 
 

ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านเงินเดือน      
1 เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงทีท่่ำนได้รับเพียงพอต่อควำมจ ำเป็น 

ในกำรครองชีพ 
     

2 เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ท่ำนได้รับมีควำมเหมำะสมกับหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของท่ำน 

     

3 ระบบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรเลื่อนขั้นและ 
เลื่อนต ำแหน่งมีควำมเป็นธรรม 

     

4 เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ท่ำนได้รับมีควำมเท่ำเทียมกับหน่วยงำน
อ่ืนที่มีลักษณะกำรท ำงำนเดียวกัน 

     

5 ท่ำนได้รับเงินค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนล่วงเวลำและท ำงำน
ในวันหยุดเสมอ 

     

 2. ด้านนโยบายและการบริหาร      
6 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดนโยบำย และเป้ำหมำย 

ในกำรท ำงำนที่ชัดเจน และเหมำะสม 
     

7 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ท่ำนได้มีส่วนร่วม 
ในกำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏิบัติเสมอ 

     

8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบ 
งำนครบทุกงำน และเหมำะสม 

     

9 มีกำรก ำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรท ำงำนที่เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรท ำงำน 

     

10 นโยบำย แผนงำน และแนวทำงปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพกำรณ์จริง 
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ล าดับ 
 

ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      

11 หน่วยงำนของท่ำนมีควำมสำมัคคีและให้ควำมร่วมมือกัน 
ในกำรปฏิบัติงำน 

     

12 เพ่ือนร่วมงำนของท่ำนให้ควำมช่วยเหลือหรือให้ค ำปรึกษำ 
ในยำมที่ท่ำนเดือดร้อน 

     

13 ท่ำนได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกเพ่ือนร่วมงำน 
ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ 

     

14 เมื่อเกิดปัญหำในกำรท ำงำน ผู้บังคับบัญชำให้ค ำแนะน ำ และ
ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี 

     

15 ท่ำนมีควำมรักใคร่ สนิทสนม เป็นส่วนตัวกับเพ่ือนร่วมงำน 
ทุกคน 

     

 4. ด้านสภาพการท างาน      
16 สถำนที่ท ำงำนของท่ำนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด 

สวยงำม มีกำรถ่ำยเทอำกำศและมีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ 
     

17 สถำนที่ท ำงำนของท่ำนมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ  
ที่ทันสมัยในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ และพร้อมใช้งำน
ตลอดเวลำ 

     

18 สถำนที่ท ำงำนสำมำรถเดินทำงไปมำได้อย่ำงสะดวก      
19 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมโดยรอบสถำนที่ท ำงำน เช่น ที่จอดรถ 

สถำนที่พักผ่อนระหว่ำงท ำงำนอย่ำงเพียงพอ 
     

20 สถำนที่ท ำงำนมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ      
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ล าดับ 
 

ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 5. ด้านการบังคับบัญชา      

21 ควำมเอ้ืออำทรของผู้บังคับบัญชำของท่ำนที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นไปอย่ำงทั่วถึง 

     

22 ผู้บังคับบัญชำของท่ำนเป็นผู้มีอัธยำศัยไมตรีอันดีต่อท่ำน      
23 ผู้บังคับบัญชำมีควำมรอบรู้แก้ไขปัญหำ และปรับปรุงงำนได้      
24 มีกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ 

อย่ำงเหมำะสม และเป็นธรรม 
     

25 ผู้บังคับบัญชำมีกำรประเมินผลงำนที่เป็นธรรมให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

     

 6. ด้านสถานภาพ      
26 ครอบครัวของท่ำนยอมรับในอำชีพ หน้ำที่กำรงำนของท่ำน      
27 เพ่ือน และคนรู้จักใกล้ชิด ยอมรับในอำชีพ หน้ำที่กำรงำน 

ของท่ำน 
     

28 อำชีพของท่ำนเป็นอำชีพที่มีเกียรติ       
29 ท่ำนมีควำมภูมิใจและพึงพอใจในอำชีพ หน้ำที่กำรงำน 

ของท่ำน 
     

30 สังคมท่ัวไปยอมรับในอำชีพ หน้ำที่กำรงำนของท่ำน      
 7. ด้านความม่ันคงในงาน      

31 หน่วยงำนที่ท่ำนท ำอยู่มีควำมมั่นคงกับอนำคตของท่ำน      
32 ท่ำนรู้สึกมีควำมม่ันคงกับต ำแหน่งงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบัน      
33 ท่ำนรู้สึกว่ำงำนที่ท่ำนท ำอยู่ช่วยให้ท่ำนมีเกียรติยศ ชื่อเสียง 

และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม 
     

34 ท่ำนคิดว่ำเมื่อท่ำนเกษียณอำยุรำชกำร ท่ำนสำมำรถมีรำยได้
เลี้ยงชีพอย่ำงเพียงพอจำกหน่วยงำนของท่ำน 

     

35 ท่ำนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นข้ำรำชกำรในหน่วยงำนที่ท่ำนท ำอยู่      
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในสังกัด 
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
ค าชี้แจงโปรดขีดเครื่องหมำยลงช่องระดับควำมคิดเห็นซึ่งตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนดังนี้ 

   5 หมำยถึง        คุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำกที่สุด 
   4 หมำยถึง        คุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก 
   3 หมำยถึง        คุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับปำนกลำง 
   2 หมำยถึง        คุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับน้อย 
   1 หมำยถึง        คุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ล าดับ 
 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม      
1 เงินเดือนและรำยได้อ่ืนๆที่ท่ำนได้รับจำกหน่วยงำนเพียงพอ 

กับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
     

2 ท่ำนได้รับค่ำตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทน
ของหน่วยงำนอ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยๆกัน 

     

3 ค่ำตอบแทนที่ได้รับเหมำะสมกับปริมำณงำนที่ท่ำนรับผิดชอบ      
4 ท่ำนพอใจในเงินเดือนที่ได้รับ      
5 ค่ำตอบแทนที่ได้รับเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ      
 2.ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ      
6 ท่ำนรู้สึกพอใจในสภำพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงำนที่เป็นอยู่      
7 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรจัดสถำนที่ท ำงำนและจัดวำงสิ่งของ

เครื่องใช้อย่ำงมีระบบ ช่วยให้ท ำงำนได้สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

     

8 หน่วยงำนของท่ำนมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และระบบ 
กำรรักษำควำมปลอดภัยที่ไว้ใจได้ 

     

9 หน่วยงำนของท่ำนมีสถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น 
มีที่จอดรถ มีห้องน้ ำที่สะอำด 

     

10 สถำนที่ท ำงำนมีกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีเสมอ      
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ล าดับ 
 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 3. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน      

11 กำรท ำงำนในหน่วยของท่ำนมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จในชีวิต
ตำมจุดมุ่งหมำย 

     

12 ท่ำนมีโอกำสที่จะได้รับกำรเลื่อนขั้นไปต ำแหน่งที่สูงขึ้น      
13 กำรพิจำรณำควำมชอบและกำรปรับเงินเดือนมีควำมยุติธรรม      
14 ท่ำนรู้สึกว่ำหน่วยงำนของท่ำนเป็นที่สนใจของบุคคลภำยนอก 

ที่อยำกจะเข้ำมำท ำงำนเพรำะมีควำมก้ำวหน้ำและม่ันคง 
     

15 จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำท่ำนพบว่ำไม่มีเพ่ือนร่วมงำนลำออก
จำกงำนในต ำแหน่งที่ท่ำนท ำหรือใกล้เคียงกับที่ท่ำนท ำด้วย 
สำเหตุของควำมไม่ก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

     

 4. ด้านโอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล      
16 ท่ำนมีโอกำสใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่มีได้อย่ำงเต็มที่ 

ในกำรท ำงำน 
     

17 ท่ำนได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ท ำงำน เช่น ดูงำน 
อบรม สัมมนำ อยู่เสมอ 

     

18 งำนทีท่่ำนปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในปัจจุบันเป็นงำนที่น่ำสนใจ  
เพรำะต้องใช้ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

     

19 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรประเมินผลผู้ปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพในกำรท ำงำน 

     

20 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม
กับผลงำนที่ท่ำนได้ท ำ 
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ล าดับ 
 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 5. ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน      

21 เพ่ือนร่วมงำนให้ควำมร่วมมือ สมัครสมำนสำมัคคี 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกำรปฏิบัติงำน  

     

22 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และระหว่ำงเพ่ือนร่วมงำน
อยู่เสมอๆ 

     

23 เมื่อท่ำนมีปัญหำ ท่ำนสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกเพ่ือนร่วมงำน 
และผู้บังคับบัญชำได้เสมอ 

     

24 ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรท ำงำนเป็นทีมหรือท ำงำนร่วมกันกับ 
เพ่ือนร่วมงำนตำมพันธกิจ 

     

25 ท่ำนให้ควำมไว้วำงใจและเชื่อในควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำน      
 6. ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน      

26 เพ่ือนร่วมงำนให้ควำมเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรท ำงำน 
ของท่ำน 

     

27 เพ่ือนร่วมงำนไม่ก้ำวก่ำยในเรื่องส่วนตัวของท่ำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
กำรท ำงำน 

     

28 กฎระเบียบข้อบังคับที่ก ำหนดขึ้นส ำหรับกำรท ำงำนมีควำมเป็นธรรม
ต่อท่ำน 

     

29 ท่ำนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในหน่วยงำน 
ของท่ำน 

     

30 ท่ำนไม่เคยท ำงำนนอกเวลำรำชกำร      
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ล าดับ 
 

 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 7. ด้านจังหวะชีวิต      

31 ปริมำณงำนที่ได้รับมอบหมำยเหมำะสมกับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน      
32 กำรท ำงำนของท่ำนไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวิตครอบครัว      
33 ท่ำนสำมำรถแบ่งเวลำในกำรท ำงำนส ำหรับส่วนตัว และครอบครัว 

และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
     

34 วันลำหยุดตำมสิทธิของท่ำนมีควำมเหมำะสม      
35 ท่ำนมีเวลำพักผ่อนที่เพียงพอ และมีเวลำดูแลสุขภำพตนเอง      
 8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม      

36 ท่ำนมีควำมภูมิใจในงำนที่ท่ำนท ำเพรำะเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยส่วนรวม 

     

37 หน่วยงำนสำมำรถให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพแก่ประชำชน      
38 หน่วยงำนของท่ำนมีผลงำนเป็นที่พอใจต่อประชำชนและ 

ชุมชนต่ำงๆ 
     

39 หน่วยงำนของท่ำนได้ด ำเนินกำรบ ำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนต่ำงๆ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

     

40 หน่วยงำนของท่ำนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในกำรท ำ
กิจกรรมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ 

     

 

“ขอขอบพระคุณที่ท่าน กรุณาตอบแบบสอบถาม” 
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