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บทคดัย่อ 

 

  งานวิจัยครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จังหวัด

สมุทรปราการโดยจาํแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการทํางานกบัพฤตกิรรม

การทํางานของข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จงัหวดัสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จงัหวัด

สมุทรปราการ จาํนวน 250 คนผลการวจิยัพบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีุณภาพชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัด ีและมคีุณภาพชวีติดา้นสภาพการทาํงานที่

มคีวามปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสพฒันาสมรรถภาพของตนดา้น

บูรณาการทางสงัคมด้านประชาธิปไตยในองค์กรด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัด้านลกัษณะงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมอยู่ในระดบัดสี่วนคุณภาพชวีติด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วน

พฤตกิรรมการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีและพจิารณารายดา้นพบว่า มพีฤตกิรรมการทํางานดา้นการตดิต่อสื่อสาร 

ดา้นการแกไ้ขปญัหา และดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์อยู่ในระดบัด ี

 ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ทีม่อีายุ และสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางานแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  คุณภาพชวีติการทํางานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ประกอบด้วย ด้านประชาธปิไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และด้านลกัษณะงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการทํางานไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง นอกจากนัน้ดา้น

สภาพการทาํงานทีม่คีวามปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางานไปในทศิทางเดยีวกนั

ในระดบัตํ่า ส่วนดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน และดา้นโอกาสพฒันาสมรรถภาพของตนมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า และด้านบูรณาการทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ทาํงานไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสงู 

 

คาํสาํคญั: คุณภาพชวีติ การทาํงาน ขา้ราชการทหารเรอื 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

Abstract 

 

 The objective of this research is to study the working behaviors of government officials in Royal 

Thai Naval Academy in Samutprakarn province by categorizing them according to their personal 

characteristics and to study the relationship between the quality of working life and working behaviors of 

government officials in Royal Thai Naval Academy in Samutprakarn province. The sample used in this 

research was 250 government officials in Royal Thai Naval Academy in Samutprakarn province. 

 The findings revealed that 

 The majority of the respondents had overall quality of life in a good level, and the quality of life in 

the aspects of safe and healthy working condition, growth and security, development of human capacities, 

social integration, democratization in the workplace, total life space, and social relevance were all in a good 

level. The quality of life in the aspect of adequate and fair compensation was in a moderate level. The overall 

working behavior was in a good level. When considering each aspect of working behaviors, it was found that 

the working behaviors in the aspects of communication, problem-solving, and human relation were in a good 

level. 

 The government officials in Royal Thai Naval Academy with different age and status had different 

working behaviors with statistical significance at 0.05. 

 The quality of working life correlated to working behaviors with statistical significance at 0.05. The 

aspects of democratization in the workplace, total life space, and social relevance correlated to working 

behaviors in the same direction at a moderate level. In addition, the aspect of safe and healthy working 

condition correlated to working behaviors in the same direction at a low level. The aspect of growth and 

security and the aspect of development of human capacities correlated to working behaviors in the same 

direction at a relatively low level. The aspect of social integration correlated to working behaviors in the same 

direction at a relatively high level. 

 

Keywords: Quality of Life, Work, Military Ships 

 

บทนํา 

 การทํางานมคีวามสําคญัต่อชวีิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่า การทํางานเป็นส่วนหน่ึงของชวีติที่ทํา

มากกว่ากจิกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมปจัจุบนั การทาํงานเป็นสิง่ทีแ่สวงหามาซึง่รายไดเ้พื่อตอบสนองความ

ตอ้งการขัน้พืน้ฐานในการเลีย้งดคูรอบครวั การรกัษาสขุภาพ และการช่วยเหลอืสงัคม รวมไปถงึการทาํงานเป็นการเปิด

โอกาสในการแสดงออกถงึความสามารถทางความรู ้ภูมปิญัญา ความคดิสรา้งสรรค ์อนัจะนํามาซึง่ตําแหน่งหน้าทีก่าร

งานทีส่งูขึน้ หากว่าเวลาส่วนมากของชวีติการทํางานของคนเรานัน้ไดอ้ยู่กบัสิง่ทีต่นเองพอใจกจ็ะช่วยใหม้สีภาพจติใจ

หรอืความรูส้กึทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพการทํางานทีด่ ีและการมคีุณภาพชวีติในการทํางานทีด่กีจ็ะเป็นเป้าหมาย

สาํคญัในการพฒันาประเทศดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(ศริวิมิล หนุนภกัด.ี 2554: 1) 

 คุณภาพชวีิตในการทํางานเป็นสิง่ที่ผู้ปฏบิตัิงานทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดบัคนงาน หวัหน้างาน 

ผูบ้รหิาร หรอืแมแ้ต่เจา้ของกจิการต้องการ การมคีุณภาพชวีติทีด่สี่งผลต่อความเจรญิรุ่งเรอืงในดา้นอื่นๆ เช่น สภาพ

สงัคมแวดล้อม เศรษฐกจิ หรอืผลผลติต่างๆ และที่สําคญัคุณภาพชีวติการทํางานที่ดจีะทําให้บุคคลมคีวามสุขในการ
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ทํางานและความผูกพันองค์การได้ นอกจากน้ีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะนํามาซึ่งพฤติกรรมการทํางานที่ดีอีกด้วย        

(นรกีานต ์ศรวีฒันะ. 2555: 1) 

 พฤตกิรรมการทาํงานของมนุษยจ์ะมแีนวโน้มไปในทางทีด่หีรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัต่างๆทีเ่ขา้มามอีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการทาํงานของมนุษย ์ซึง่ชมพนุูช ทมินิกาย (2551: 7) ไดท้าํการศกึษาปจัจยัทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการทํางาน

ของบุคคล ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัดา้นการตดิต่อสือ่สาร 2) ปจัจยัดา้นการแกไ้ขปญัหา 3) ปจัจยัดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์

และ 4) ปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบต่องาน จากผลการศกึษาจะเหน็ไดว้่า บุคคลจะมพีฤตกิรรมการทํางานทีด่หีรอืไม่นัน้ 

ปจัจยัต่างๆมคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ หากบุคคลมคีวามสามารถในการสื่อความหมาย สามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า

ได้ด ีมคีวามรบัผดิชอบในชิ้นงานที่ได้รบัมอบหมาย และมมีนุษย์สมัพนัธ์ทีด่กีบัทุกคนในที่ทํางาน จะทําใหบุ้คคลนัน้

ทาํงานอย่างมคีวามสขุและสง่ผลใหบุ้คคลนัน้มพีฤตกิรรมการทาํงานทีด่ ีและมคีุณภาพชวีติทีด่ตีามมาดว้ย 

 โรงเรยีนนายเรอืเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของกองทพัเรอื มภีารกจิในการใหก้ารศกึษา อบรม 

และดาํเนินการฝึกนกัเรยีนนายเรอื มผีูบ้ญัชาการโรงเรยีนนายเรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบ โดยเป็นส่วนราชการขึน้ตรง

กบักองทพัเรอื มขีอบเขตความรบัผดิชอบและมหีน้าทีท่ีส่าํคญั คอื 1) ดาํเนินการฝึกอบรมวชิาการทหารเรอืใหแ้ก่นักเรยีน

นายเรอื 2) ปกครองบงัคบับญัชา ปลกูฝงันิสยั อุปนิสยั วนิยั จติวทิยา ความอดทน และลกัษณะผูนํ้าแก่นกัเรยีนนายเรอื

3) ดําเนินการให้การศึกษาภาควิชาการชัน้อุดมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือ 4) อํานวยการและ

ประสานงานกบัหน่วยต่างๆ เพื่อการฝึกสอนวชิาการ และเทคนิคของพรรค-เหล่าต่างๆ ใหน้ักเรยีนนายเรอืสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีน่ายทหารสญัญาบตัรพรรค-เหล่าต่างๆ ไดด้ ี5) วจิยัและพฒันาการฝึกและศกึษา ตลอดจนเสนอแนะการ

ปรบัปรุงหลกัสตูรของโรงเรยีนนายเรอืใหท้นัสมยั 6) ใหก้ารรกัษาพยาบาลแก่นกัเรยีนนายเรอื ขา้ราชการ ทหาร ลกูจา้ง 

และครอบครวั รวมทัง้ดําเนินการในดา้นการสุขาภบิาล และการเวชกรรมป้องกนัในเขตพื้นที่โรงเรยีนนายเรอืซึ่งการ

ปฏบิตัิตามหน้าที่ต่างๆ ให้สาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดนีัน้ ล้วนต้องอาศยัขา้ราชการผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนนายเรอื ที่จะ

ทุ่มเทความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า คุณภาพชวีติการทํางานทีด่นีัน้มผีลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของบุคคล 

ดงันัน้การทีข่า้ราชการโรงเรยีนนายเรอืจะมพีฤตกิรรมการปฏบิตังิานในทางทีด่หีรอืไม่นัน้คุณภาพชวีติในการทํางานมี

ผลเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานและพฤติกรรมการทํางานของ

ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื เพื่อนําผลทีไ่ดไ้ปเป็นขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการโรงเรยีนนาย

เรอื จงัหวดัสมุทรปราการเพื่อส่งเสรมิให้ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการมพีฤติกรรมการทํางานที่

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการทํางานของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการโดยจําแนกตาม

ลกัษณะสว่นบุคคล 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการทาํงานกบัพฤตกิรรมการทาํงานของขา้ราชการโรงเรยีน

นายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  

  1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 5 ตวัแปร ไดแ้ก่  

   1.1.1  อายุประกอบดว้ย 

    -  21-30 ปี 

    - 31-40 ปี 
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    - 41-50 ปี 

    - 51-60 ปี 

   1.1.2  สถานภาพ ประกอบดว้ย 

    -  โสด 

    -  สมรส 

    -  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

   1.1.3  ระดบัการศกึษา ประกอบดว้ย 

    - ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    -  ปรญิญาตร ี

    -  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประกอบดว้ย 

    -  รายได ้4,870 – 18,249 บาท 

    -  รายได ้18,250–31,629 บาท 

    -  รายได ้31,630 –45,009 บาท 

    -  รายได ้45,010 –58,390 บาท 

   1.1.5  ระยะเวลาการทาํงานกบัโรงเรยีนนายเรอืประกอบดว้ย 

    -  น้อยกว่า 1 ปี  

    -  ระหว่าง 1 – 3 ปี 

    -  ระหว่าง 4 – 6 ปี 

    -  ระหว่าง 7 –9 ปี 

    -  มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 

  1.2  คณุภาพชีวิตการทาํงานมอีงคป์ระกอบ 8 ประการ ดงัน้ี 

   1.2.1 ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 

   1.2.2  ดา้นสภาพการทาํงานทีม่คีวามปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ 

   1.2.3 ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  

   1.2.4  ดา้นโอกาสพฒันาสมรรถภาพของตนเอง 

   1.2.5  ดา้นบรูณาการทางสงัคม 

   1.2.6  ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร 

   1.2.7  ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 

   1.2.8  ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการทาํงานของข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ม ี3 ดา้น ดงัน้ี  

  2.1  ดา้นการตดิต่อสือ่สาร  

  2.2  ดา้นการแกไ้ขปญัหา  

  2.3  ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการทีแ่ตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการทาํงานแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณภาพชวีติของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการทาํงาน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการทํางาน การทํางานเป็นสิง่สําคญัและจําเป็นสําหรบัมนุษย์ เพราะการ

ทํางานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ทัง้ในด้านความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต และยัง

สนองตอบต่อความต้องการทางดา้นจติใจ ซึง่จะทําให้บุคคลได้รูจ้กัคุณค่าในตนเอง เกดิความภาคภูมใิจ นอกจากน้ีการ

ทาํงานยงัเป็นสิง่บ่งบอกถงึการยอมรบัของคนในสงัคม (อดศิร ไสยรนิทร.์ 2557:17) 

 แนวคิด และทฤษฎีประชากรศาสตร ์ชมพูนุช ทมินิกาย (2551: 102) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการทาํงานของพนักงานส่วนปฏบิตักิาร รา้นจําหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง ซึง่ไดท้ํา

การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการทาํงานของพนกังานสว่นปฏบิตักิารทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนั 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการจํานวน 525 คน โดย

แบ่ง เป็นขา้ราชการชัน้สญัญาบตัร จํานวน 256 คน และขา้ราชการชัน้ประทวน จํานวน 269 คน (ขอ้มูลกําลงัพล ณ 

เดอืนสงิหาคม 2558 , แผนกธุรการ โรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการ) 

 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ผูว้จิยัทราบจํานวนประชากรใน

การวจิยัครัง้น้ี จงึใชก้ารคํานวณหากลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane. 1976) โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่

รอ้ยละ 95 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 227 คน เพิม่จํานวนตวัอย่าง 29 คน รวมขนาดตวัอย่างเท่ากบั 250 คนโดยใช้

วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมแิบบเป็นสดัส่วน (Proportionate stratified random sampling) และวธิกีารสุ่มตวัอย่าง

แบบสะดวก (Convenience sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัคุณภาพชวีติการทํางานและพฤตกิรรมการทํางานของขา้ราชการโรงเรยีน

นายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 41-50  ปีมี

สถานภาพสมรส มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 18,250 - 31,629 บาท และมรีะยะเวลา

การทาํงานกบัโรงเรยีนนายเรอื มากกว่า 10 ปีขึน้ไป  

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัคุณภาพชวีติการทํางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติ

โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 

 1. ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติการทํางานดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยู่ใน

ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ท่านจะภาคภูมใิจที่จะบอกกบัผู้อื่นว่า

ท่านทํางานอยู่ในหน่วยงานของท่านท่านมคีวามภาคภูมใินในการปฏบิตัิงานหน้าที่และภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ

บุคลากรโรงเรยีนนายเรอืท่านคดิว่าหน่วยงานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลภายนอกท่านภูมใิจในงานทีท่ําและ

รูส้กึว่าไดท้าํประโยชน์ใหก้บัผูอ้ื่นบุคลากรและงานต่างๆในหน่วยงานของท่านไดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามสาํคญัต่อการ
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พฒันาสงัคมและประเทศ และ หน่วยงานของท่านร่วมมือกบัหน่วยงานอื่นเพื่อสาธารณะประโยชน์อยู่เสมอ โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06, 4.06, 4.06, 3.92, 3.86 และ 3.76 ตามลาํดบั 

 2.  ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคุีณภาพชวีติการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวัอยู่ใน

ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคุีณภาพชวีติ อยู่ในระดบัดใีนขอ้ ท่านพงึพอใจในจํานวนวนัหยุดทีม่อียู่ใน

ปจัจุบนั ท่านพอใจในความสมดุลของช่วงเวลาการทาํงานและช่วงเวลาอสิระจากการทาํงานแต่ละวนัและท่านมเีวลาพกัผ่อน

เพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.98, 3.89 และ 3.83 ตามลาํดบั 

 3.  ด้านบูรณาการทางสงัคม 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคุณภาพชวีิตการทํางานด้านบูรณาการทางสงัคมอยู่ในระดบัดี โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคุีณภาพชวีติการทาํงาน อยู่ในระดบัด ีในขอ้ ท่านสามารถสื่อสารกบัเพื่อน

ร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดที่านมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานและท่านสามารถอธบิายและสื่อสารใน

สิง่ทีท่่านตอ้งการใหผู้บ้งัคบับญัชาของท่านไดเ้ป็นอย่างดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั4.00, 3.91 และ 3.79 ตามลาํดบั 

 4.  ด้านประชาธิปไตยในองคก์ร 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีุณภาพชวีติการทํางานดา้นประชาธปิไตยในองคก์รอยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคุีณภาพชวีติการทาํงานอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ท่านเคารพในสทิธสิ่วนบุคคล

ของท่านเองและเพื่อนร่วมงานท่านปฏบิตัิงานตามกฎระเบยีบของหน่วยงานของท่านไดอ้ย่างเคร่งครดัท่านมอีสิระใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องท่าน ตามบทบาทและขอบข่ายหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเตม็ที่และในหน่วยงานของท่านมี

ความเสมอภาคในการปฏบิตังิาน โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.07, 3.96, 3.65 และ 3.50 ตามลาํดบั 

 5.  ด้านโอกาสพฒันาสมรรถภาพของตน 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคุีณภาพชวีติการทาํงานดา้นโอกาสพฒันาสมรรถภาพของตน อยู่ในระดบั

ดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคุีณภาพชวีติอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ท่านคดิว่าหน้าทีท่ีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวาม

มัน่คงตําแหน่งงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่มีการปรบัอตัราเงินเดือนอยู่เสมอโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 และ 3.68 และมี

คุณภาพชวีติอยู่ในระดบัปานกลางในขอ้ ตําแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัสิามารถเลื่อนไปสู่ตําแหน่งทีส่งูขึน้ได ้โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.34 ตามลาํดบั 

 6.  ด้านสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีิตการทํางานด้านสภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภยัและ

สง่เสรมิสขุภาพอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคุีณภาพชวีติอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ท่านพอใจเกีย่วกบัความปลอดภยัจาก

สภาพการทํางานในหน่วยงานที่ท่านทํางานอยู่ เมื่อท่านเกดิอุบตัิเหตุในขณะที่ปฏบิตัิงาน หน่วยงานของท่านจะให้

ความช่วยเหลอืท่านเป็นอย่างดหีน่วยงานของท่านใหค้วามใสใ่จในเรื่องสขุอนามยัในการทาํงานของท่านและ หน่วยงาน

ของท่านมกีารจดัอุปกรณ์ เครื่องมอืต่างๆ ทีต่อ้งใชอ้ย่างเหมาะสมและเอือ้อาํนวยต่อการปฏบิตังิานโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.69, 3.57, 3.48 และ 3.43 ตามลาํดบั 

 7.  ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติการทํางาน ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงานอยู่ใน

ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
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  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติการทํางานอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ตราบใดที่ท่านยงัสามารถ

ทาํงานใหก้บัหน่วยงานโดยมผีลงานเขา้ขัน้มาตรฐาน ท่านเชื่อว่าจะไม่ถูกสัง่ใหอ้อกจากงานอย่างเดด็ขาด โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.92 และมคีุณภาพชวีติการทํางานอยู่ในระดบัปานกลาง ในขอ้ งานทีท่่านทําอยู่ทําใหท้่านไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่

สรา้งสรรคแ์ละพฒันาความรูค้วามสามารถท่านไดร้บัการสนับสนุน เตรยีมความรูแ้ละทกัษะเพื่อตําแหน่งหน้าทีท่ีส่งูขึน้

และ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั3.40, 3.28 และ 3.27

ตามลาํดบั 

 8. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติการทํางานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุติธรรม อยู่ใน

ระดบัปานกลางโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.04 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางในข้อ ท่านคิดว่าโดยภาพรวม

ผลประโยชน์ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่ากบัความอุตสาหพยายามในการทํางานของท่านท่านไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง

เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาระหน้าทีร่บัผดิชอบรายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั 

และเมื่อท่านคํานวณอย่างถี่ถ้วนแล้วรายได้ของท่านเพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายของท่านและครอบครวัไดโ้ดยไม่เดอืดรอ้น 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13, 3.12, 2.95 และ 2.95 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมการทํางานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤตกิรรมการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 

 1.  ด้านมนุษยส์มัพนัธ ์

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการทํางานด้านมนุษย์สมัพนัธ์ อยู่ในระดบัดีโดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการทํางานอยู่ในระดบัดใีนขอ้ท่านคํานึงถึงผลการทํางานใน

ภาพรวมมากกว่าผลการทํางานของตนเองท่านยิม้แยม้และกล่าวทกัทายผูม้าตดิต่อทุกท่านทีม่าใช้บรกิารท่านเต็มใจ

ทํางานแทนเพื่อนร่วมงานเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่มาหรอืขาดงานและท่านจะคอยช่วยเหลอืงานทุกอย่างโดยไม่คํานึงว่า

เป็นหน้าทีข่องใครโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06, 4.03, 3.98 และ3.89 ตามลาํดบั 

 2.  ด้านการติดต่อส่ือสาร 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการทํางานดา้นการตดิต่อสื่อสาร อยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.82 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการทํางานอยู่ในระดบัดีในข้อ ท่านสามารถปฏิบตัิในสิง่ที่

นายจา้งหรอืผูม้าตดิต่องานตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดเีมื่อไดร้บัข่าวสารจากหน่วยงานอื่นหรอืจากหน่วยงานภายในองคก์ร 

ท่านสามารถสรุปความหมายหรอืทราบความต้องการของผู้มาติดต่อได้อย่างถูกต้องในเวลาอนัรวดเรว็ท่านสามารถ

อธบิายใหเ้พื่อนร่วมงานฟงัและปฏบิตัติามไดอ้ย่างถูกต้องและท่านสามารถสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูม้าตดิต่อได้

อย่างชดัเจนและถูกต้องภายในครัง้เดียวโดยไม่ต้องพูดหลายครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90,3.81,3.80 และ 3.78 

ตามลาํดบั 

 3.  ด้านการแก้ไขปัญหา 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการทํางานด้านการแกไ้ขปญัหา อยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการทํางานอยู่ในระดบัดใีนขอ้ท่านจะพยายามหาวธิกีารแกไ้ข

ปญัหาในหลายๆทางเพื่อให้ไดว้ธิทีี่เหมาะสมมากที่สุดเมื่อพบปญัหาจากการทํางาน ท่านสามารถวเิคราะหถ์ึงสาเหตุ

ของปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยตนเองเพื่อนร่วมงานจะมาขอคําปรกึษาจากท่านอยู่เสมอเมื่อพบปญัหาจากการทํางาน และ
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ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการทํางานไดอ้ย่างถูกต้องโดยไม่ต้องปรกึษาหวัหน้างานโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.86, 3.76, 3.76 และ 3.44 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1ลกัษณะส่วนบุคคลของข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จงัหวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการทาํงานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผลการทดสอบพบว่าขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ทาํงานแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืทีม่อีายุ 31-40 ปี มพีฤตกิรรม

การทํางานมากกว่า ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืที่มอีายุ 41-50 ปีและ 51-60 ปี โดยมผีลต่างเท่ากบั 0.24 และ 0.18 

ตามลาํดบั 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผลการทดสอบพบว่าข้าราชการโรงเรียนนายเรือ ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี

พฤตกิรรมการทาํงานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05โดยขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืทีม่สีถานภาพโสด/

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่มพีฤตกิรรมการทาํงานมากกว่า ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืทีม่สีถานภาพสมรส โดยมผีลต่าง

เท่ากบั 0.17  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผลการทดสอบพบว่าขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการทาํงานไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผลการทดสอบพบว่าขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการทาํงานไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผลการทดสอบพบว่า ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ทีม่รีะยะเวลาการทาํงานกบัโรงเรยีน

นายเรอืแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 คณุภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จงัหวดัสมุทรปราการ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการทาํงาน ผลการทดสอบพบว่า โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน

กลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุติธรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน ทีร่ะดบันัยสําคญั

ทางสถติทิี ่0.05 

 2. ด้านสภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภัยและส่งเสรมิมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 3. ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 4. ดา้นโอกาสพฒันาสมรรถภาพของตนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 5. ดา้นบรูณาการทางสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสงู 

 6. ดา้นประชาธปิไตยในองค์กรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 7. ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 8. ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จังหวัด

สมุทรปราการ มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1.  ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ที่มอีายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยขา้ราชการโรงเรียนนายเรอืที่มอีายุ 31-40 ปี มพีฤติกรรมการทํางานมากกว่า ข้าราชการ

โรงเรยีนนายเรอืทีม่อีายุ 41-50 ปีและ 51-60 ปี โดยมผีลต่างเท่ากบั 0.26 และ 0.28 ตามลาํดบั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเมื่อ

อายุทีม่ากขึน้ทาํใหค้วามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตังิานในหน้าทีล่ดน้อยลง การปฏบิตัหิน้าทีซ่ํ้าๆแบบเดมิ ทาํใหเ้กดิความ

เบื่อหน่ายมากกว่าขา้ราชการที่มอีายุ 31-40 ปี ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วรญัรดา หนูขาว (2552) ศกึษา

ทศันคตทิีม่ต่ีอค่านิยมองคก์รและพฤตกิรรมในการทาํงาน กรณีศกึษาพนกังานบรษิทัแอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั 

(มหาชน) ภาคใต้พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุของพนักงาน ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมในการทํางานของ

พนกังานโดยรวมแตกต่างกนั 

 2.  ขา้ราชการโรงเรียนนายเรือ ที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางานแตกต่างกนั ที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05โดยขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืทีม่สีถานภาพโสด/ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่มพีฤตกิรรมการ

ทํางานมากกว่า ข้าราชการโรงเรียนนายเรือที่มีสถานภาพสมรส โดยมีผลต่างเท่ากับ 0.17 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ

ขา้ราชการที่สมรสแล้วจะต้องรบัผดิชอบครอบครวั และคํานึงถึงการให้เวลากบัครอบครวัมากกว่าขา้ราชการที่โสด/

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ ซึ่งจะมีเวลาทุ่มเทให้กบัการทํางานมากกว่าขา้ราชการที่สมรสแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกบั 

ยุทธนา ปภากรณ์ (2551) ศกึษาคุณภาพชวีติการทํางานของขา้ราชการกองพลทหารช่าง ทีพ่บว่า ปจัจยัส่วนบุคคล 

ด้านสถานภาพสมรส ไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการกองพลทหารช่างแตกต่างกัน และ            

ไม่สอดคลอ้งกบั สรตนยั หมวดแกว้ (2553) ศกึษาคุณภาพชวีติการทํางานของขา้ราชการทหาร กรณีศกึษาสาํนักงาน

ปลดับญัชกีองทพับกผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการทาํงานของขา้ราชการทหารสงักดัสาํนกังานปลดับญัชกีองทพับก 

จาํแนกตามสถานภาพสมรถ พบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3. คุณภาพชีวิตการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ทาํงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเน่ืองจากในเรื่องของค่าตอบแทนของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืมี

การกาํหนดเป็นระบบแท่งเงนิเดอืนตามตําแหน่งงานทีแ่น่นอน หากขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืตอ้งการมรีายไดเ้พิม่มาก

ขึน้จะตอ้งสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรอืโยกยา้ยสายงานเพื่อไปรบัเงนิเดอืนแท่งเงนิเดอืนใหม่ซึง่เป็นทีท่ราบกนัและปฏบิตัิ

เป็นเรื่องปกต ิดงันัน้จงึสง่ผลใหคุ้ณภาพชวีติการทาํงานในดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรมไม่มผีลต่อพฤตกิรรม

การทาํงานของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอือย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึระดบัคุณภาพชวีติดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ

และยุติธรรมพบว่า มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้ผู้บังคับบัญชาจึงควรที่จะดูแลในเรื่องของ

ค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือให้เหมาะสม เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการครองชีพ เช่น มีการเพิ่ม

ค่าตอบแทนใหแ้ก่ขา้ราชการทีม่แีท่งเงนิเดอืนถึงระดบัสงูสุดและไม่สามารถสอบเพื่อยา้ยสายงานได ้เพื่อเป็นการเพิม่

คุณภาพชวีติการทาํงานของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั ไพโรจน์ วงศช์นะภยั (2554) ศกึษา

คุณภาพชวีติการทํางานของบุคลากร กรมส่งกําลงับํารุงทหารบก ทีใ่หข้อ้เสนอแนะว่าควรมกีารส่งเสรมิและสนับสนุน

องคป์ระกอบต่างๆ ทัง้ 8 ดา้นของคุณภาพชวีติการทํางาน โดยเฉพาะดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม เพื่อให้

บุคลากรกรมสง่กาํลงับาํรุงมคุีณภาพชวีติการทาํงานอยู่ในระดบัทีด่ขี ึน้ 

 4.  คุณภาพชวีติการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานทีม่คีวามปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการทาํงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า ทัง้น้ี

เน่ืองจาก ในการทํางานอาจจะมเีหตุทีไ่ม่คาดคดิเกดิขึน้ หากหน่วยงานม ีการเตรยีมการดา้นความปลอดภยั มสีภาพ

การทํางานที่ปลอดภยั มมีาตรการในการให้ความช่วยเหลอือย่างเหมาะสมแล้ว จะทําให้บุคลากรมคีวามเชื่อมัน่ใน

หน่วยงานทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการทาํงานทีด่ไีด ้ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ Hackman; & Suttle (นรกีานต ์ศรวีฒันะ. 
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2555: 4; Hackman; & Suttle. 1977) ทีก่ล่าวว่า คุณภาพชวีติในการทํางานเป็นสิง่ทีส่นองความผาสุกและความพงึ

พอใจของผูป้ฏบิตังิานในทุกๆคน ในองคก์ร การมคีุณภาพชวีติทีด่ ีนอกจากมสี่วนทําใหบุ้คลากรพงึพอใจแลว้ ยงัอาจ

สง่ผลต่อความเจรญิรุ่งเรอืงดา้นอื่นๆ เช่น สภาพสงัคมแวดลอ้ม เศรษฐกจิ หรอืผลผลติต่างๆ และทีส่าํคญัคุณภาพชวีติ

การทาํงานจะนําไปสูค่วามพงึพอใจในการทาํงานและเกดิพฤตกิรรมการทาํงานทีด่ไีด ้

 5. คุณภาพชีวติการทํางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ทาํงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าทัง้น้ีเน่ืองจาก 

ในการปฏบิตังิานบุคคลย่อมตอ้งการความกา้วหน้าในการทาํงานไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตําแหน่งหน้าที ่อกีทัง้ยงัต้องการ

ความมัน่คงในการทาํงาน ไม่ถูกใหอ้อกจากงานไดง้่าย ดงันัน้ คุณภาพชวีติในการทํางานดา้นความกา้วหน้าและความ

มัน่คงในงานจงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงาน ซึง่สอดคลอ้งกบั ณฐักรณ์ บวัขาว (2553: 4) กล่าวว่า คุณภาพ

ชวีติการทาํงาน ทาํใหบุ้คคลมคีวามพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรในองคก์ร เกดิความสุขกายสุขใจ มคีวามมัน่คง

กา้วหน้าในชวีติการทาํงาน อนัจะก่อใหเ้กดิผลดกีบัตนเองและทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 6.  คุณภาพชวีติการทํางานดา้นโอกาสพฒันาสมรรถภาพของตน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าทัง้น้ีเน่ืองจาก การ

พฒันาความสามารถของบุคคลนัน้มคีวามสาํคญัในการปฏบิตั ิงานของบุคคล การทีห่น่วยงานเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิาน

ไดใ้ชป้ระโยชน์และพฒันาทกัษะความรูข้องผูป้ฏบิตังิานจะมผีลกระทบต่อการมสี่วนร่วม ความรูส้กึคุณค่าของตนเอง 

และความรู้สกึท้าทายที่เกิดจากการทํางานของตนซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานด้วย ซึ่งสอดคล้องกบั ฉัฐชัย               

มชีัน้ช่วง (2553: 22) ทีก่ล่าวว่า ถา้พนกังานมคุีณภาพชวีติทีด่กีจ็ะเกดิความพงึพอใจในงานและมคีวามสุขในการทํางาน

อนัจะนําไปสูป่ระสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานและประสทิธผิลขององคก์ร 

 7.  คุณภาพชีวิตการทํางานด้านบูรณาการทางสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางาน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างสูงทัง้น้ีเน่ืองจาก หาก

บุคลากรสามารถสือ่สารกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดมีคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานและท่าน

สามารถอธิบายและสื่อสารในสิ่งที่ท่านต้องการให้ผู้บังคับบัญชาของท่านได้เป็นอย่างดีจะทําให้การทํางานมี

ประสทิธภิาพ จงึส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติการทํางานด้านบูรณาการทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการทํางาน  

ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉฐัชยั มชีัน้ช่วง (2553: 22) ทีก่ล่าวว่า ถา้พนกังานมคีุณภาพชวีติทีด่กีจ็ะเกดิความพงึพอใจในงานและ

มคีวามสขุในการทาํงานอนัจะนําไปสูป่ระสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานและประสทิธผิลขององคก์ร 

 8. คุณภาพชวีติการทํางานดา้นประชาธปิไตยในองค์กร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการทํางาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจาก การเคารพ

ในสทิธสิ่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงานการปฏบิตัิงานตามกฎระเบยีบของหน่วยงานการปฏบิตัิหน้าที่ตามบทบาทและ

ขอบข่ายหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ทีแ่ละในหน่วยงานของท่านมคีวามเสมอภาคในการปฏบิตังิาน ทําใหเ้กดิ

พฤตกิรรมการทํางานทีด่ ีซึง่สอดคล้องกบั ฉัฐชยั มชีัน้ช่วง (2553: 22) ที่กล่าวว่า ถ้าพนักงานมคีุณภาพชวีติทีด่กีจ็ะ

เกิดความพึงพอใจในงานและมีความสุขในการทํางานอันจะนําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและ

ประสทิธผิลขององคก์ร 

 9.  คุณภาพชีวิตการทํางานด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัวมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ทํางาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ทัง้น้ี

เน่ืองจาก หากหน่วยงานคํานึงถึงความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวัของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น จํานวนวนัหยุด 

เวลาพกัระหว่างวนั ของหน่วยงานที่มีให้กบับุคลากร มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกบั         

ณฐักรณ์ บวัขาว (2553: 4) กล่าวว่า คุณภาพชวีติการทาํงาน ทาํใหบุ้คคลมคีวามพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรใน

องคก์ร เกดิความสุขกายสุขใจ มคีวามมัน่คงกา้วหน้าในชวีติการทํางาน อนัจะก่อให้เกดิผลดกีบัตนเองและทํางานให้

บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 10. คุณภาพชวีติการทํางานด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ทํางาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ทัง้น้ี

เน่ืองจาก ความภาคภูมใิจในหน่วยงานโรงเรยีนนายเรอื ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากบุคคลภายนอก การ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาสงัคมและประเทศ โดยทาํหน้าทีใ่หก้ารศกึษา อบรม และดําเนินการฝึก

นกัเรยีนนายเรอื ใหท้าํหน้าทีด่แูลและป้องกนัประเทศ จงึทาํใหบุ้คลากรโรงเรยีนนายเรอืมคีวามภาคภูมใิจในการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องตน เมื่อเกดิความภูมใิจจงึสง่ผลใหม้คีวามสขุในการปฏบิตังิาน ทาํใหม้พีฤตกิรรมการทาํงานทีด่ ีซึง่สอดคลอ้ง

กบั ฉฐัชยั มชีัน้ช่วง (2553: 22) ทีก่ล่าวว่า ถา้พนกังานมคีุณภาพชวีติทีด่กีจ็ะเกดิความพงึพอใจในงานและมคีวามสุขใน

การทาํงานอนัจะนําไปสูป่ระสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานและประสทิธผิลขององคก์ร 

 11. ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการ มคีุณภาพชวีติดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม อยู่ในระดบัสูงกว่าดา้นอื่นๆ โดยเหน็ว่าตนเองมคีวามภาคภูมใิจในหน่วยงาน ภูมใิจที่ได้ปฏบิตัหิน้าที่และเป็น

สว่นหน่ึงของบุคลากรโรงเรยีนนายเรอื ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากบุคคลภายนอก การปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ตนมีความสําคัญต่อการพัฒนาสงัคมและประเทศนอกจากนัน้ยังมีการให้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์อยู่เสมออกีดว้ย จะเหน็ไดว้่าจากภารกจิของโรงเรยีนนายเรอืทีท่ําหน้าทีใ่หก้ารศกึษา อบรม และดําเนินการ

ฝึกนักเรยีนนายเรอื ให้ทําหน้าที่ดูแลและป้องกนัประเทศ จงึทําให้บุคลากรโรงเรยีนนายเรอืมคีวามภาคภูมใิจในการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วอลตนั (Walton. 1974: 12-16) ซึง่กล่าวว่า ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Social Relevance) เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ําใหบุ้คลากรรูส้กึว่างานและองคก์ารทีป่ฏบิตังิาน มี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความภาคภูมใิจในงานและองคก์ารของตน ความมชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 

การใหค้วามร่วมมอืกบัชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในการกระทํากจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทําใหเ้กดิความ

ภาคภูมใิจ และสง่ผลใหต้นเองมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

 12. ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุตธิรรมอยู่ในระดบัตํ่ากว่าดา้นอื่นๆ โดยเหน็ว่าผลประโยชน์ทีท่่านไดร้บัยงัไม่เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาระหน้าที่

รบัผดิชอบสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั และความเพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายของท่านและครอบครวัทัง้น้ีเน่ืองจากปจัจุบนัค่า

ครองชพีค่อนขา้งสงู ทัง้สนิคา้อุปโภค บรโิภคมรีาคาแพงขึน้เรื่อยๆ ทําใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณงาน 

ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอืจงึเหน็ว่าตนเองมคุีณภาพชวีติทีไ่ม่ดมีากนกัในดา้นน้ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรตนัย 

หมวดแกว้ (2553) เรื่องคุณภาพชวีติการทาํงานของขา้ราชการทหาร กรณีศกึษาสาํนกังานปลดับญัชกีองทพับก พบว่า

คุณภาพชวีติในการทํางานของขา้ราชการทหารสงักดัสาํนักงานปลดับญัชกีองทพับก ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและ

เป็นธรรมมคีุณภาพชวีติการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่มคีุณภาพชวีติมาเป็นลาํดบัสดุทา้ย 

 13. ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการ มพีฤติกรรมกรรมการทํางานอยู่ในระดบัดทีุกด้าน 

โดยดา้นมนุษยส์มัพนัธอ์ยู่ในระดบัแรกโดยเหน็ว่าบุคลากรคาํนึงถงึผลการทาํงานในภาพรวมมากกว่าผลการทาํงานของ

ตนเองมกีารยิม้และทกัทายผูม้าตดิต่อทุกท่านทีม่าใชบ้รกิารมคีวามเตม็ใจทํางานแทนเพื่อนร่วมงานเมื่อเพื่อนร่วมงาน

ไม่มาหรอืขาดงานและท่านจะคอยช่วยเหลอืงานทุกอย่างโดยไม่คาํนึงว่าเป็นหน้าทีข่องใครทัง้น้ีเน่ืองจากมนุษยส์มัพนัธ์

ในองคก์รทีด่จีะทาํใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน การทีบุ่คลากรมคีวามสขุในการทาํงานจะทาํใหคุ้ณภาพชวีติดแีละสง่ผล

ใหเ้กดิพฤตกิรรมการทํางานทีด่ ีนอกจากนัน้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ีด่ใีนหน่วยงานอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สุรเชษฐ ์ชริะมณี (2535) กล่าวว่าการทํางานในองคก์ารใดๆ ผูป้ฏบิตังิานจําเป็นต้องมพีฤตกิรรมในการ

ทาํงานทีเ่หมาะสม มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่นในทีท่าํงานหากบุคลากรมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่นในสถานทีท่าํงานไมว่า่

จะเป็น ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรอืเพื่อนร่วมงาน จะทําให้เกดิความสบายใจในการทํางาน และเกดิความ

ตอ้งการทีจ่ะปฏบิตังิาน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศึกษาเรื่องเดียวกันน้ี แต่ควรมีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตหรือสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structure Interview) เพิม่เตมิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิคุณภาพทีส่ามารถนํามาวเิคราะหเ์พิม่เตมิได ้รวมทัง้ความคดิเหน็

เพื่อปรบัปรุงและเสรมิสรา้งพฒันาคุณภาพชวีติการทาํงานของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ใหด้ยีิง่ขึน้ 

 2.  ควรศกึษาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมการทํางาน เช่นศกึษาในหวัข้อ สุขภาพจติของ

ขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทํางาน เป็นต้น เพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาในดา้นอื่นๆ ทีม่ปีระโยชน์

ต่อการบรหิารงานดา้นบุคลากรของโรงเรยีนนายเรอืยิง่ขึน้ 

 3.  ควรศกึษาถงึปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการ 

เพื่อทราบถงึปญัหา อุปสรรค และความตอ้งการของขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื เพื่อนํามาปรบัใชใ้นการบรหิารงานดา้น

บุคลากรของโรงเรยีนนายเรอืต่อไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยด ีเน่ืองจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก        

รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา ท่านอาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ทีไ่ด้เสยีสละเวลาอนัมคี่า กรุณาให้คําแนะนําและ

ตรวจสอบแก้ไขสารนิพนธ์เป็นอย่างดียิ่ง นับตัง้แต่เริ่มดําเนินการจนกระทัง่เสร็จเรียบร้อยสําบูรณ์ ให้คําแนะนํา 

ช่วยเหลอื และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู

ไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผู้วิจ ัยขอกรบของพระคุณในความอนุเคราะห์ของคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ที่ให้คําปรึกษา 

ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณขา้ราชการโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมุทรปราการทีต่อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วาม

กรุณาในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างด ีจนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอน้อมบูชาพระคุณบดิา มารดา 

ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่สอนและชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบ

ความสาํเรจ็ในวนัน้ี 
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