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การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ขอเสนอ 

แนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย จํานวน 130 นาย การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร ทาโรยามาเน จํานวน 98 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ท่ีมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.984 สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

คาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวท่ีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 

ผลการวิจัยพบวา 

1) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 พบวา อยูใน

ระดับปานกลาง โดยรวมและรายดาน เรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานความ

เก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ ดานการทํางานรวมกัน ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุข 

ลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ดานธรรมนูญในองคการ ดานการ

พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน สวนดานท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 2) เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน 

คุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน สวนกําลังพลท่ีมีระยะเวลาการทํางาน

แตกตางกันคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมแตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะตอแนวทางเก่ียวกับนโยบายการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 คือ ควรเพ่ิมคาเบี้ยเลี้ยงใหแกกําลังพล คิดเปน

รอยละ 28.57 รองลงมาคือ ควรปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 22.54 
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This thesis aims to study: 1) development policy for the quality of life of the 

mobile development unit 23 in accordance with sufficiency economy philosophy. 2) 

comparison of the development of the quality of life of the mobile development Unit 

23 in accordance with sufficiency economy philosophy and 3) of the mobile 

development unit 23 under the sufficiency economy philosophy. The population of 

this study was composed of 130 mobile development units in Amphoe Na Nguen, Loei 

province. The instrument used for data collection was a questionnaire with reliability 

of 0.984. Testing hypothesis the value of t-test and F test by one-way analysis of 

variance Statistically significant at .05 level. 

The research of research were found as follws: 

1) the development of the quality of life of the mobile unit 23 was found to 

be moderate. Overall and individual Sort by the average of the highest to the lowest. 

The relationship is social and the second is collaboration. The environment is healthy 

and safe. Progress and stability in work. Statute in the organization. The development 

of personnel knowledge. The balance between life and work. The lowest average is 

the fair and sufficient compensation. 2) comparison of developmental quality of life of 

mobile development units. 23 Staffs with educational level. And the salary difference 

is different. Quality of life from life quality development policy is not different. Workers 

with different working periods, quality of life, and quality of life. The quality of life 

policy was not significantly different at .05 level. and 3) recommendations for a policy 

on improving the quality of life of a mobile development unit 23 should increase the 

allowance for military personnel. 28.57%, followed by the environment should be 

adapted to practice. accounted for 22.54%. 
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ทํา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงถึงพระคุณเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณทานท้ังสองเปนอยางสูงไว ณ 

โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ท่ีไดใหความรูและให
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คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา 

คณาจารย ทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปนผูท่ีมี

สวนรวมท่ีสําคัญยิ่งในการทําสารนิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 46 

4.10 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน 47 

4.11 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน 48 

4.12 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ 49 

4.13 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 50 



ช 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.14 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม 51 

4.15 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 52 

4.16 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 53 

4.17 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ จําแนกตามระดับ 

การศึกษา 54 

4.18 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 54 

4.19 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 55 

4.20 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 55 

4.21 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร จําแนก

ตามระดับการศึกษา 56 
 



ซ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.22 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 56 

4.23 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 57 

4.24 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 57 

4.25 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตามระดับการศึกษา 58 

4.26 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 58 

4.27 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ จําแนกตามระดับการศึกษา 59 

4.28 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 59 

4.29 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 60 
 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 60 

4.31 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนกตาม 

ระดับการศึกษา 61 

4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 61 

4.33 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระยะเวลารับราชการ 62 

4.34 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 62 

4.35 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อน 

ท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนก

ตามระยะเวลารับราชการ เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Dif-

ference) ของ Fisher 63 

4.36 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ จําแนกตามระยะ 

เวลารับราชการ 64 

4.37 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 64 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.38 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จําแนกตาม

ระยะเวลารับราชการ 65 

4.39 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ท่ีมีระยะเวลารับราชการ

ตางกัน 65 

4.40 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร จําแนก

ตามระยะเวลารับราชการ 66 

4.41 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 66 

4.42 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน จําแนกตาม

ระยะเวลารับราชการ 67 

4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 67 

4.44 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตามระยะเวลารับราชการ 68 

4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 68 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.46 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อน 

ท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางาน

รวมกัน จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Sig- 

nificant Difference) ของ Fisher 69 

4.47 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ จําแนกตามระยะเวลารับ

ราชการ 70 

4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 70 

4.49 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อน 

ท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญใน

องคการ จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Sig- 

nificant Difference) ของ Fisher 71 

4.50 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน จําแนกตาม

ระยะเวลารับราชการ 72 

4.51 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ท่ีมีระยะเวลารับราชการ

ตางกัน 72 

4.52 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนก

ตามระยะเวลารับราชการ 73 
 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.53 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม ท่ีมีระยะเวลารับราชการ

ตางกัน 73 

4.54 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อน 

ท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียว 

ของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปนรายคูตามวิธี 

การของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 74 

4.55 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 75 

4.56 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 75 

4.57 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ จําแนกตาม

อัตราเงินเดือน 76 

4.58 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 76 

4.59 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จําแนกตาม

อัตราเงินเดือน 77 

4.60 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 77 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.61 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร จําแนก

ตามอัตราเงินเดือน 78 

4.62 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ท่ีมีอัตราเงินเดือน

ตางกัน 78 

4.63 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน จําแนกตาม

อัตราเงินเดือน 79 

4.64 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 79 

4.65 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตามอัตราเงินเดือน 80 

4.66 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 80 

4.67 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อน 

ท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางาน

รวมกัน จําแนกตามอัตราเงินเดือน เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Signifi-

cant Difference) ของ Fisher 81 

4.68 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ จําแนกตามอัตราเงินเดือน 82 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.69 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 82 

4.70 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน จําแนกตาม

อัตราเงินเดือน 83 

4.71 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 83 

4.72 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนก

ตามอัตราเงินเดือน 84 

4.73 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 84 

4.74 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อน 

ท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียว 

ของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนกตามอัตราเงินเดือน เปนรายคูตามวิธีการของ 

LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 85 

4.75 แสดงจํานวน และรอยละนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา 

การเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 86 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหลายฉบับท่ีผานมาให

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําให

ประเทศชาติเจริญพัฒนาข้ึนตามลําดับ สงผลใหประชาชนในสังคมไทยมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนท้ัง

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน จากสภาพดานเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีการ

พัฒนาการข้ึนเรื่อย ๆ ยอมเกิดการตอสูแขงขันเพ่ือความอยูรอดและการดํารงชีวิตท่ีมีสวัสดิภาพท่ีดีใน

สังคม ประชาชนทุกคนตองพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขความพึงพอใจในชีวิต 

เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูในการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลและเก่ียวของกับมาตรฐาน

ความเปนอยูท่ีดีของสังคมโดยสวนรวม 

คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานในปจจุบัน เพราะคนเปน

ทรัพยากรท่ีสําคัญ เปนตนทุนทางสังคมท่ีมีคุณคา โดยท่ีคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางานของ

องคการ เพ่ือใหชีวิตดรงอยูไดและตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐาน เม่ือคนตองทํางานในท่ีทํางาน

เปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดความสุขท้ังรางกายและจิตใจ มีความรูสึกท้ังสุข

ภาวะทางการสุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิต วิญญาณและสุขภาวะทางสังคม (กรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน, 2554 หนา 18) คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีผลตอการทํางานมากกลาวคือ  

ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูท่ีดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคการ 

นอกจากนี้ยังสงเสริมในเรื่องท่ีเก่ียวกับสุขภาพจิต ใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ี

มีคุณภาพท่ีดีขององคการ และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก มีการพัฒนาตนเองใหเปน

บุคลากรท่ีดีท้ังคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2551 หนา 18) คุณภาพชีวิตการทํางานสงผล

ตอองคการ 3 ประการ คือ ประการแรก ชวยเพ่ิมผลผลิตขององคการ ประการท่ีสอง ชวยเพ่ิมขวัญ

และกําลังใจของผูปฏิบัติงาน และประการท่ีสาม เปนแรงจูงใจใหแกพวกเขาในการทํางาน 

นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตจะมีผลตอการทํางานแลว ยังชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติ 

งานดวย ซ่ึงในการทํางานจะเนนไปท่ีการสรางความสบายใจ สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย 

โดยเฉพาะพยายามสรางใหคนทํางานอยางมีความสุขกับงาน อันจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความสมบูรณ

ท้ังทางดานรายกายและจิตใจ มีความคิดสรางสรรคท่ีดี ซ่ึงสงผลไปสูการมีแรงจูงใจในการทํางานมาก

ข้ึนและชวยเพ่ิมผลผลิตงานมากข้ึนดวย ในการทํางานจะพบปญหาตาง ๆ เปนตนวา ขาดความกาวหนา 

ในหนาท่ีการงาน ขาดเวลาสวนตัว ไมไดรับความยุติธรรม ไมไดรับการพัฒนาและเรียนรูงานหนัก
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เกินไป และขาดความเชื่อม่ันในตัวผูบังคับบัญชา (สุภารัตน น้ําใจดี, 2557, หนา 118-119) ปญหา

เหลานี้ถาไมไดรับการแกไขจะสงผลตอการบั่นทอนทางจิตใจและมีผลถึงระบบการทํางาน (นิศารัตน 

ศิลปะเดช, 2553 หนา 165-167) ไดอธิบายลักษณะของบุคคลท่ีพึงประสงคไววาการรูจักรวมมือกับ

ผูอ่ืนในการกระทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสวนรวม โดยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ คํานึงถึงความทุกข

ยากของผูอ่ืน รูจักเสียสละ และบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวมเพ่ือความเปนธรรมในสังคมดวยความ

เต็มใจ มีสติปญญาท่ีจะศึกษาและใฝหาความรู มีความขยันซ่ือสัตยสุจริต ประหยัดอดออมมีระเบียบ

วินัยรูจักพ่ึงตนเอง และยังไดใหแนวคิดวา บุคคลท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคเปนพ้ืนฐานชวยใหสังคม

เกิดคุณภาพและชวยสรางสรรคใหบุคคลเปนประชากรท่ีมีคุณภาพเชนกัน  

องคการของภาครัฐหรือระบบราชการ ถือเปนตัวจักรสําคัญในการบริหารและการนํา

นโยบายไปปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของฝายการเมือง เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการท่ีตั้งไว และ

สอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้การบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการ 

จะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และตอบสนองตอนโยบายไดมากนอยเพียงใด ตองข้ึนอยูกับสภาวะ

แวดลอมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน ความกาวหนาในหนาท่ีการงานและปจจัยอ่ืน ๆ อีก ท่ีท้ังเอ้ือ 

อํานวยใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน ซ่ึงหากคุณภาพชีวิตการทํางานของขาการดีแลวมีความ 

เปนไปไดมากท่ีจะกอใหเกิดความผูกพันท่ีดีตอองคการ และมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายขององคการท่ีตั้งไว 

กองทัพบกเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐ ท่ีบทบาทและหนาท่ีในการปองกันประเทศและการ

พัฒนาประเทศ และมีสวนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณของสังคมหลาย

ปจจัย เชน การปรับตัวของสังคมไทยท่ีกําลังเขาสูยุคประชาธิปไตย โดยท่ีมีรัฐธรรมนูญเปนตัวกําหนด 

จนตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางกองทัพใหมีความกะทัดรัด ทันสมัย และคลองตัว สําหรับเผชิญกับ

สถานการณในสังคมและปองกันภัยคุกคามท้ังภายใยและภายนอกประเทศซ่ึงเปนหนาท่ีหลักของ

กองทัพ ประกอบกับมีนโยบายและการสั่งการของผูบัญชาการทหารบก ประกาศใหป พ.ศ. 2555 เปน

ปแหงการพัฒนาบุคลากรของกองทัพบก เพ่ือรองรับปญหาท่ีจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาว 

การณท้ังในและนอกประเทศอยางรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาสูความ “เปนทหารอาชีพ” กําลังพลทุกนาย 

และทุกชั้นยศตองเรียนรูในทุกเรื่องตลอดเวลาตั้งแตรับราชการโดยไมมีขอจํากัด อีกท้ังจะตองเรียนรู

ในบทบาทหนาท่ีของสวนราชการอ่ืน เพ่ือผลสําเร็จของงานท่ีตองปฏิบัติรวมกัน ทหารทุกนายจะตองมี

เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนทหาร (กระทรวงกลาโหม, 2542 หนา 35) 

ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหารจึงเปนเรื่องท่ีมีผลกระโดยตรงตอการ

ปฏิบัติงานของหนวย เนื่องจากขาราชการทหารเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบงาน

ของหนวย โดยเปนกําลังสําคัญท่ีจะผลักดันใหการปฏิบัติงานของหนวยบรรลุภารกิจท่ีไดรับ ผูบังคับ 

บัญชาจึงควรใหความสนใจในคุณคาของคุณภาพชีวิตการทํางานและการบริหารงาน อยางรูคุณคาเพ่ือ 
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ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานของหนวย ถาหากขาราชการทหารทุกชั้นยศมีคุณภาพชีวิต

การทํางานท่ีดียอมสงผลใหการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาและพลทหารกองประจําการซ่ึงเปนผูใต 

บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดอยางเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เกิดประสิทธิผลของงานบรรลุวัตถุ 

ประสงคของหนวยตามภารกิจ 

จากความเปนและความสําคัญของปญหาดังกลาวท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาในฐานะ

ท่ีเปนขาราชการทหารสังกัดพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพ่ือนขาราชการทหาร

ท่ีปฏิบัติในหนวยเดียวกัน เพ่ือเปนขอมูลในการปฏิบัติงานตอไป อันจะสงผลถึงความสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอภารกิจอันสําคัญยิ่งท่ีจะไดรับมอบหมายใน

อนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ 

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

  

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานไววา  

1.3.1 กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลยท่ีมีระดับการศึกษา 

แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกัน 

1.3.2 กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลยท่ีมี ระยะเวลารับ

ราชการทหารแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกัน 

1.3.3 กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลยท่ีมี รายไดตอเดือน 

แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1. ขอบเขตดานประชากร 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัด

เลยจํานวน 130 นาย 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลยจํานวน 8 ดานประกอบดวย 

  1) ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

  2) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

  3) ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

  4) ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน 

  5) ดานการทํางานรวมกัน 

  6) ดานธรรมนูญในองคการ 

  7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

  8) ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา  

คือ หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

1.4.4 ขอบเขตดานเวลา 

ทําการศึกษาระหวาง เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2561 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ไดทราบคุณภาพชีวิตของทหารกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย 

1.5.2 ไดทราบผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของทหารกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย จําแนกตาม ระยะเวลารับราชการทหาร รายไดตอเดือน และระดับการ 

ศึกษาของทหารกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

1.5.3 ไดทราบขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

1.5.4 ผลการวิจัยสามารถนําเสนอเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การท่ีกําลังพล หมายถึง ขาราชการทหารประจําการท่ีปฏิบัติงานในหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
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นโยบาย หมายถึง แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงกลาโหมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลยโดยครอบคลุม 8 ดาน ไดแก 

ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยดานการพัฒนา

ความรูความสามารถของบุคลากรดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางานดานการทํางานรวมกัน

ดานธรรมนูญในองคการดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานงานดานความเก่ียวของและเปน

ประโยชนตอสังคม 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรูสึกตอกระบวนการบริหารจัดการองคการท่ีคํานึงถึงสิ่งท่ี

สนองความสุขและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของกําลังพลหนวย

พัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลยซ่ึงเก่ียวของกับการตอบสนองทางดานรายกาย จิตใจ 

สังคมและเศรษฐกิจไดอยางเพียงพอและยุติธรรม ไดแก ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอดาน

สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดาน

ความกาวหนาและม่ันคงในการทํางานดานการทํางานรวมกันดานธรรมนูญในองคการดานความสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานงานดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม 

1) ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ หมายถึง การท่ีกําลังพลไดรับคาจาง 

เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืน ๆ อยางเพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดมาตรฐานท่ียอมรับกัน

ท่ัวไป และตองเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองคการอ่ืน ๆ  

2) ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง การท่ีกําลังพลไดปฏิบัติงาน

อยูในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมท้ังตอทางดานรางกายและการทํางาน มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง

หนวกหู มีการจัดเก็บอุปกรณและสถานท่ีใหออกกําลังกาย มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการ

ทํางานสถานท่ีทํางานไมเสี่ยงอันตรายและไมไดสงผลเสียตอสุขภาพ และอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน 

3) ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร หมายถึง การท่ีกําลังพลไดมีโอกาส

พัฒนาตนเองในสวนท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติอยู การไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรมดูงานสัมมนาการ

ใชความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี ไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถกําหนดเปาหมายและ

วิธีการดําเนินงานของตนเองได ซ่ึงจะทําใหบุคลากรรูสึกวาตนมีคุณคารูสึกทาทายในการทํางานอยาง

เต็มท่ี รวมท้ังรูสึกวามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

4) ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน หมายถึง การท่ีองคการเปดโอกาสหรือมี

การสรางโอกาสใหแกกําลังพลในการเอาความรูความสามารถตาง ๆ ท่ีไดมาจากการศึกษาอบรมมาใช

ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหกําลังพลไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเต็มท่ีในสวนท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในอาชีพรับราชการทหาร 
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5) ดานการทํางานรวมกัน หมายถึง การท่ีกําลังพลมีลักษณะความสัมพันธทางสังคม การ

ติดตอสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา การแดสงออกและรับฟง

ความคิดเห็นกันอยางเปดเผย ท้ังในเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว 

6) ดานธรรมนูญในองคการ หมายถึง การท่ีกําลังพลมีความเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความ

เสมอภาคและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ของงานตามความเหมาะสม และใหความเคารพตอความเปนมนุษยของเพ่ือนรวมงานดวยกัน 

7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานงาน หมายถึง การเปดโอกาสใหกําลังพล

ไดใชชีวิตในการทํางาน และใชชีวิตสวนตัวนกองคการอยางสมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงาน

ไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการกําหนดชวงโมงการทํางานท่ีเหมาะสมไมเกิน

ชั่วโมงการทํางาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการท่ีตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิตสวน 

ตัวอยางเพียงพอกับการพัฒนาความรูความสามารถ 

8) ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม หมายถึง การท่ียอมรับวาองคการท่ี

ตนปฏิบัติงานอยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ท้ังในดานการผลิต และการกําจัดของเสีย การ

รักษาสภาพแวดลอม การปฏิบัติเก่ียวกับจางงาน ความมีชื่อเสียง และการไดรับการยอมรับจากสังคม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง วิธีการทําใหชีวิตกําลังพลสามารถดํารงอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระและกอใหเกิดปญหาทางสังคม เปนชีวิตท่ีสมบูรณท้ังรายกาย 

จิตใจ และสามารถดํารงชีวิตท่ีชอบธรรมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยมของสังคม ตลอดจน

แสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและทรัพยากรท่ีมีอยูตามควรแก

อัตภาพและสภาวะ 

เพศ หมายถึง เพศของขาราชการทหารประจําการท่ีปฏิบัติงานในหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย แบงเปน 2 เพศ ไดแก 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของขาราชการทหารประจําการท่ีปฏิบัติงานในหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย แบงเปน 3 ชวง ไดแก 1) ไมเกิน 30 ป, 2) 31-50 ป และ 3) มากกวา  

50 ป 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของขาราชการทหารประจําการท่ีปฏิบัติงาน 

ในหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย แบงเปน 6 ระดับ ไดแก 1) มัธยมศึกษา,  

2) อนุปริญญา/ปวส., 3) ปริญญาตรี, 4) ปริญญาโท, 5) ปริญญาเอก และ 6) การศึกษาอ่ืน ๆ  

ระยะเวลารับราชการ หมายถึง ระยะเวลารับราชการของขาราชการทหารประจําการท่ี

ปฏิบัติงานในหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

อัตราเงินเดือน หมายถึง จํานวนเงินเดือนท่ีไดรับของขาราชการทหารประจําการท่ีปฏิบัติงาน

ในหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย” ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก่ียวกับแนว 

คิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลของกองทัพบก 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 บริบทพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

2.1.1 ความหมายของคําวา “นโยบาย” 

ปรัชญา เวสารัชช (2547, หนา 7-8) ใหคํานิยามวา นโยบายเปนเรื่องของการเลือกดําเนิน 

งานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไดแก ปญหาท่ีไมพึงประสงค ความตองการพัฒนา การปฏิบัติภารกิจหนาท่ี 

หรือการเตรียมการสําหรับอนาคต คําวานโยบายจึงเก่ียวของกับประเด็นปญหา การดําเนินการหรือไม

ดําเนินการ การเลือกแนวทางดําเนินการ การตัดสินใจ ดังนั้นการกําหนดนโยบาย หมายถึง การเลือก

อยางมีสติสัมปชัญญะระหวางทางออกสองทางในการนําทิศทางของสังคม เปนการเลือกของผูมี

อํานาจในการกําหนดนโยบาย ตามแนวคิดนี้ นโยบายไมใชสิ่งท่ีกําหนดจากอารมณ ความรูสึก หรือ

การตัดสินใจฉาบฉวย แตการวิเคราะหอยางมีหลักการและเหตุผล เปนการคําแถลงลวงหนาในเรื่อง

ของการกระทําของรัฐบาลเก่ียวกับกิจกรรมบางอยางในอนาคต เชน นโยบายการศึกษา นโยบาย

สิ่งแวดลอม หรือนโยบายอุตสาหกรรม  

จุมพล หนิมพานิช (2549, หนา 5) ไดอธิบายคําจํากัดความตามปทานุกรม Oxford 

English Dictionary ไดใหคําจํากัดความของ “นโยบาย” วาหมายถึง ความฉลาดและการใชดุลยพินิจ

ในแหลมคมในทางการเมือง การใชศิลปะแหงการดําเนินกิจการของบานเมือง การดําเนินการท่ีฉลาด

รอบครอบ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการของรัฐบาล และพรรคการเมือง เปนตน 
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ดังนั้น สรุปความหมายของคําวา “นโยบาย” ไดวา นโยบาย หมายถึง การเลือกดําเนิน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งของผูมีอํานาจทางการเมืองอยางเหตุผลและมีสติสัมปชัญญะ โดยอาศัยความฉลาด

และการใชดุลยพินิจ ท่ีไมเรื่องอารมณและความรูสึกสวนตัวเขามาเก่ียวของ เพ่ือหาทางออกสําหรับ

การดําเนินกิจการของบานเมือง 

2.1.2 ความหมายของคําวา “สาธารณะ” 

ปรัชญา เวสารัชช (2547, หนา 8) ใหคํานิยามวา สาธารณะ อยูตรงขามกับคําวา 

“สวนตัว” และเปนเรื่องของสังคมสวนรวม หรือสงผลกระทบตอสังคมสวนรวม ลักษณะของความเปน

สาธารณะกับความเปนสวนตัว อาจพิจารณาความแตกตางไดจากการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมสาธารณะเปนเรื่องท่ีซับซอน มีปญหามากในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีผูเก่ียวของมาก มี

โอกาสในการตอบสนองในเรื่องความเปนธรรมตองทําเพ่ือประโยชนสวนรวม ตองไดรับการสนับสนุน

จากผูอ่ืนและสังคม 

จุมพล หนิมพานิช (2549, หนา 5) ไดใหความหมายของคําวา “สาธารณะ” วาหมายถึง 

สิ่งท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของมนุษย และกิจกรรมเหลานี้มักเปนกิจกรรมท่ีตองการใหรัฐบาลเขาไป

แทรกแซง หรือตองการใหรัฐบาลเขาไปจัดระเบียบสังคม หรือเปนกิจกรรมการดําเนินการท่ัวไป 

สรุปความหมายของ สาธารณะ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของมนุษยหรือการเขาแทรก 

แซงกิจกรรมของรัฐในการเขาไปจัดระเบียบเพ่ือสวนรวมโดยมีผลกระทบตอสังคม และเปนกิจกรรมท่ี

มีความซับซอน มีปญหามากในการปฏิบัติ มีผูเก่ียวของมาก สามารถตอบสนองในเรื่องความเปนธรรม 

และไดรับการสนับสนุนจากสังคม 

2.1.3. ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “นโยบายสาธารณะ (Public Policy)” แตกตาง 

กันไป ดังนี ้

กุลธน ธนาพงศธร (2546, หนา 165) ใหความหมายของนโยบายสาธารณะวา หมายถึง 

แนวทางกวาง ๆ ท่ีรัฐบาลของแตละประเทศไดกําหนดข้ึนเปนโครงการ แผนงานหรือกําหนดเอาไวลวง 

หนา เพ่ือเปนหนทางชี้นําใหมีการกระทําตาง ๆ เกิดข้ึนตามมา ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายหรือวัตถุ 

ประสงคท่ีกําหนดไว และไดจําแนกความหมายออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมความหมายแรก พิจารณาความหมายนโยบายในแงท่ีเปนกิจกรรมหรือการกระทํา

หรืองดเวนการกระทําของรัฐบาล ซ่ึงมีนักวิชาการชาวตางประเทศไดใหคํานิยาม ดังนี้ 

 1.1) เจมส แอนเดอรสัน (James Anderson) ใหความหมายวา นโยบายสาธารณะ 

หมายถึง แนวทางการกระทําของรัฐ เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ความยากจน การผูกขาดตัดตอน

สินคา เปนตน เม่ือนโยบายสาธารณะเปนเรื่องเก่ียวกับแนวการกระทําของรัฐบาล  
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 1.2) ไอรา ชารแคนสก้ี (Ira Sharkansky) ไดใหนิยามอยางสั้น ๆ วา นโยบายสาธารณะ 

คือ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีรัฐบาลกระทํา เชน การจัดทําบริการสาธารณะตาง ๆ กฎขอบังคับของหนวยงาน 

การเฉลิมฉลองท่ีเปนสัญลักษณของประเทศ เปนตน 

 1.3) ธอมัส ดาย (Thomus Dry) ใหคํานิยามของ นโยบายสาธารณะ เปนเรื่องท่ีเก่ียว 

ของกับประเด็นท่ีวารัฐบาลจะตองกระทําอะไร ทําไมตองทําเชนนั้น และอะไรเปนความแตกตางท่ี

รัฐบาลกระทําข้ึน นโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามท่ีรัฐบาลจะเลือกกระทําหรือเลือกท่ีจะไมกระทํา 

 1.4) เดวิด อีสตัน (David Easton) นโยบายสาธารณะ คือการแจกแจงคุณคาตาง ๆ 

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพ่ือสังคมสวน ซ่ึงองคการท่ีทําหนาท่ีนี้ คือ รัฐบาลและระบบราชการ

เทานั้น  

2) กลุมความหมายท่ีสอง นโยบายสาธารณะ ในแงท่ีเปนการตัดสินใจของรัฐบาลซ่ึง

นักวิชาการใหความหมายของนโยบายสาธารณะท่ีแตกตางกันออกไป เชน 

 2.1) ลินตัน คอลดเวลล (Lynton Caldwell) ไดอธิบายความหมาย นโยบายสาธารณะ 

ไดแก “บรรดาการตัดสินใจอยางสัมฤทธิผลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสังคมจะเขาดําเนินการ 

ยินยอมอนุญาตหรือท่ีหามมิใหกระทํา” ซ่ึงการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายตาง ๆ นั้น อาจแสดงในรูป

ของคําแถลงการณ ตัวบทกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือคําพิพากษา เปนตน  

 2.2) อมร รักษาสัตย ไดอธิบายความหมายของ นโยบายสาธารณะไวใน 2 นัยดวยกัน 

คือ ในความหมายอยางแคบ หมายถึง หลักการท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว ความหมายอยาง

กวาง จะครอบคลุมถึงการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดเปาหมาย และจําแนกความหมายของนโยบาย

สาธารณะวานาจะหมายถึง (1) การกําหนดเปาหมายท่ีตองการจะไปถึง (2) หลักการและวิธีท่ีจะหา 

ทางปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายนั้น และ (3) การเตรียมการสนับสนุนเพ่ือใหสามารถลงมือปฏิบัติ 

3) กลุมความหมายท่ีสาม เปนการพิจารณานโยบายสาธารณะ ในแงท่ีเปนแนวทางหรือ

หนทางการกระทําของรัฐบาล ท่ีปรากฏในรูปหลักการ แผนงาน โครงการ  

 3.1) ฮาโรลล ลาสเวลล กับ อับราแฮม แคปแพลน (Harold Lass Well & Abraham 

Kaplan) ไดรวมกันนิยามของนโยบายสาธารณะไววา หมายถึง “แผนงาน หรือโครงการท่ีกําหนดข้ึน 

ซ่ึงประกอบดวย เปาหมาย คุณคา และการปฏิบัติ” 

 3.2) ทินพันธ นาคะตะ ไดอธิบายไววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง โครงการท่ีรัฐบาล

บัญญัติข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติในการจัดสรรคุณคาตาง ๆ ใหกับสังคม  

มยุรี อนุมานราชธน (2547, หนา 6) ไดใหความหมายวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง 

กิจกรรม หรือการกระทําของรัฐและมิติในการตัดสินใจของรัฐบาล สวนในความหมายท่ีกวาง นโยบาย

สาธารณะหมายถึง แนวทางในการกระทําของรัฐบาล ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนแนวทางกวาง ๆ ท่ีรัฐบาล

ไดทําการตัดสินใจเลือกและกําหนดไวลวงหนา เพ่ือชี้นําใหมีกิจกรรม/การกระทําตาง ๆ เกิดข้ึน เพ่ือ 
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ใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยมีการวางแผน การจัดทําโครงการ วิธีการปฏิบัติงานท่ี

ถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และความตองการของประชาชน หรือผูใชบริการ

แตละเรื่อง  

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538 หนา 3-4) ใหความเห็นวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนว

ทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล รวมถึงกิจกรรมท่ีผานมาในอดีต กิจกรรมดําเนินอยูในปจจุบัน 

และกิจกรรมท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ในทางปฏิบัติทางเลือกท่ีรัฐบาลไดกําหนดข้ึนเพ่ือ

แกปญหา บรรเทา และปองกันปญหาตาง ๆ ตามภาระหนาท่ีของรัฐบาล หรือเปนเรื่องท่ีเก่ียวของและ

สงผลกระทบตอสาธารณชน และตองเปนการกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยองคกรของรัฐ 

สรุปไดวา นโยบายสาธารณะ หมายถึงการตัดสินใจของรัฐบาลเก่ียวกับการกระทําหรืองด

เวนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเปนกิจกรรมการของรัฐบาลท่ีตองดําเนินท่ีปรากฏออกมาในรูปแผนงาน 

โครงการและกิจกรรม ประกอบดวย เปาหมาย คุณคา และการปฏิบัติ สําหรับการจัดสรรแบงปน

คานิยมทางสังคมโดยชอบดวยกฎหมาย 

2.1.4 ลักษณะของนโยบายสาธารณะ 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2546 หนา 23) ไดกลาวถึงลักษณะของนโยบายสาธารณะ ดังนี้  

1) เปนกิจกรรมท่ีรัฐบาลจะเลือกกระทําหรือไมกระทํา 2) เปนการใชอํานาจของรัฐในการจัดสรร

กิจกรรมเพ่ือตอบสนองคานิยมของสังคม 3) ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะไดแก ผูนําทาง

การเมือง ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันขาราชการ ขาราชการและ

ประมุขของประเทศ 4) กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะตองกระทําเปนชุดการกระทําท่ีมีแบบแผน ระบบ

และกระบวนการอยางชัดเจน เปนการกระทําท่ีมีการสานตออยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 5) กิจกรรมท่ี

รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําตองมีเปาหมาย วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนจํานวนมาก 6) เปนกิจกรรมท่ีตองกระทําใหปรากฏข้ึนจริง มิใชเปนเพียงเจตนารมณหรือ

ความตั้งใจท่ีจะกระทําดวยคําพูดเทานั้น 7) กิจกรรมท่ีเลือกกระทําตองมีผลลัพธในการแกไขปญหาท่ี

สําคัญของสังคม ท้ังท่ีเปนปญหาความขัดแยงหรือความมือของประชาชน 8) เปนการตัดสินใจท่ีจะ

กระทําเพ่ือผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก มิใชเปนการตัดสินใจเพ่ือประโยชนเฉพาะบุคคล 

และเปนชุดของการตัดสินใจท่ีเปนระบบมิใชการตัดสินใจแบบเอกเทศ 9) เปนการเลือกทางเลือกท่ีจะ

กระทํา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม 10) เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากการตอรองหรือประนีประนอมระหวางกลุมผลประโยชนท่ีเก่ียวของ 

11) เปนกิจกรรมท่ีรัฐบาลจะเลือกกระทําหรือไมกระทํา อาจกอใหเกิดผลท้ังทางบวก อาจกอใหเกิดผล

ทางบวกและผลทางลบตอสังคม 12) เปนกิจกรรมท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

การประเมินผล (Evaluation) โดยท่ัวไป หมายถึง การกระประมาณการคาของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งนอกจากนั้นยังหมายถึง การกําหนดคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือคุณคาของผลการปฏิบัติงาน  
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ในกรณีท่ีเก่ียวของกับวิชานโยบายสาธารณะ การประเมินผล คือ ข้ันตอนหนึ่งของการวิเคราะห

นโยบาย ซ่ึงจะใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตามนโยบาย หรือผลการดําเนินงานตาม

นโยบายวาตอบสนองความตองการ หรือความคุมคาหรือไมเพียงใด  

สําหรับความหมายของการประเมินผลนโยบายนั้น ไดมีผูใหคําอธิบายหลายทาน เชน 

ธอมัส ดาย (Thomas Dry) กลาววา การประเมินผลนโยบาย (สาธารณะ) คือ การเรียนรูเก่ียวกับผลท่ี

เกิดข้ึนเนื่องจากนโยบายสาธารณะ สวน โจเสฟ ฮูเลย ซ่ึงเนนการศึกษาผลกระทบของนโยบายใน

ระดับประเทศ ใหคําอธิบายวา การประเมินผลกระทบของนโยบาย (สาธารณะ) คือ การพิจารณาถึง

ประสิทธิผล โดยสวนรวมของโครงการของประเทศวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม หรือเปนการประเมิน

ประสิทธิผลท่ีเก่ียวเนื่องกันระหวาง 2 โครงการ ข้ึนไปวาบรรลุวัตถุประสงครวมกันหรือไมเพียงใด  

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2546, หนา 493) ไดใหความเห็นวา การประเมินผลนโยบายคือ 

กระบวนการวัดระดับความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายหรือโครงการ โดยใชระเบียบวิธีวิจัย

ทางสังคมศาสตรในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหมีความ

เท่ียงตรง นาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบความถูกตองได การประเมินผลจะครอบคลุมตั้งแตการ

ประเมินสิ่งแวดลอมของนโยบาย การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชในโครงการ การประเมิน

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลผลิตของนโยบาย การประเมินผลลัพธนโยบาย และ

การประเมินผลกระทบของนโยบาย สิ่งท่ีไดจากการประเมินผลนโยบายจะชวยใหผูตัดสินใจสามารถใช

เปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายใหม หรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีไมสอดคลองเสียใหม หรือ

อาจใชเปนขอมูลในการยกเลิกนโยบายในกรณีท่ีเห็นวาไมมีความคุมคาตอประชาชน นอกจากนี้การ

ประเมินผลนโยบายยังเปนเครื่องมือสําคัญของผูตัดสินใจนโยบาย สําหรับการกระจายทรัพยากรและ

ความม่ังค่ังแกประชาชนสวนใหญอยางเปนธรรมและท่ัวถึง เพราะการประเมินผลจะทําใหทราบวาใคร

ไดประโยชนและเสียประโยชน นโยบายใดกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนสวนใหญมากท่ีสุด สวน

สาเหตุท่ีนําความหมายของการประเมินผลกระทบของนโยบายมาอธิบาย เนื่องจากการประเมิน

นโยบายนั้น ในสาขาทางรัฐประศาสนศาสตร ท่ีนิยมเรียกวา การศึกษาผลกระทบของนโยบาย  

2.1.6 ความจําเปนของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

เม่ือมีการแปลงนโยบายสาธารณะออกสูภาคปฏิบัติแลว นโยบายดังกลาวอาจไมบรรลุผล

หรืออาจจะไดรับผลลัพธไมตรงตามวัตถุประสงคของนโยบายท่ีไดวางเอาไว หรือบางกรณีก็อาจ

กอใหเกิดผลขางเคียงหรือผลกระทบข้ึนโดยท่ีไมคาดหวัง ดังนั้น การประเมินนโยบายสาธารณะจึงเปน

ข้ันตอนสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง อยางไรก็ตาม การประเมินผลนโยบายสาธารณะนั้น อาจจะเกิดข้ึนจาก

ความจําเปนท่ีแตกตางกันออกไป ในบางครั้งอาจจะตองทําการประเมิน เนื่องจากอยูในสภาพท่ีเปน

เง่ือนไขบังคับ แตบางครั้งก็อาจจะมาจากความสมัครใจของบุคคลและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงสรุป

ถึงความจําเปนในการประเมินนโยบายสาธารณะ ไดดังนี้ (จุมพล หนิมพานิช, 2553, หนา 182) 
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1) เพ่ือเปนการสรางความยอมรับดานมาตรฐานของการดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ดัง

จะเห็นไดจากการท่ีสถาบันทางวิชาการ เชน สถานศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนตน ตองทําการ

ประเมินผลเปนครั้งเปนคราวและรายงานตอสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของ และสาธารณชนไดรับทราบ  

2) เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลของการจายเงินแผนดิน

ตามแผนงาน โครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนรัฐบาล มูลนิธิ หรืองคการระหวางประเทศก็มักจะตองทํา

การประเมินผลเพ่ือแสดงผลงานตอแหลงเงินทุนดังกลาว 

3) เพ่ือเปนการใหขอมูลท่ีถูกขอความผูกําหนดนโยบายซ่ึงอาจจะนําไปใชประโยชนในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนตอไป 

4) เพ่ือทําการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรจะกระทําตอเนื่อง 

การขยายหรือสิ้นสุดตัวนโยบายนั้นหรือไม อยางไร 

5) เพ่ือทําการพัฒนาตัวนโยบายสาธารณะ ท้ังนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามนโยบาย

สาธารณะนั้น มักจะไมคอยสมบูรณหรือเกิดมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานข้ึน และบางครั้งก็อาจ 

จะไมไดรับผลท่ีตองการ 

6) เพ่ือเรียนรูถึงผลกระทบตาง ๆ ท่ีมิไดคาดเอาไว โดยเฉพาะผลเสียขางเคียงของนโยบาย

สาธารณะท่ีมีตอชุมชนและสังคมสวนรวม 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการทํางาน

บุคลากร ไวหลายแนวคิด ดังนี ้

2.2.1 กิเซลลิ (Ghiselli, 1977, p. 30)  

กิเซลลิ ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีกอใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

องคการเพ่ือนําไปสูการเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานไว 5 ประการ ดังนี้ 

1) ระดับอาชีพ หากวาอาชีพนั้นอยูในสถานภานะท่ีสูงเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไปก็เปนท่ี

พอใจของผูประกอบอาชีพนั้น ๆ  

2) สถานะทางสังคม สถานภาพการทํางานตาง ๆ ตองอยูบนสถานะท่ีดีเหมาะสมแกสภาพ

ผูปฏิบัติงาน การไดรับตําแหนงท่ีดี หรือไดรับการยกยองตอผูรวมงานก็จะเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานนั้น ๆ  

3) อายุ ตามความเห็นของกิเซลลิผูท่ีมีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาผูท่ี

มีอายุนอย โดยเฉพาะผูท่ีมีอายุระหวาง 45-54 ป 

4) สิ่งจูงใจท่ีเปนเงิน ไดแก รายไดประจําและรายไดพิเศษ 

5) คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ไดแก ความสัมพันธอันดีระหวางหัวหนางานและ

คนงาน และการเอาใจใสตอความเปนอยูของคนงาน ซ่ึงมีผลตอความพึงพอใจของงาน 
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2.2.2 คูเปอร (Cooper, 1983, pp.31-33) 

คูเปอร มีความเห็นวา ความตองการในการทํางานเปนสิ่งจูงใจใหมนุษยเกิดความพึงพอใจใน

การทํางานเพ่ือใหไดมาซ่ึงชีวิตท่ีดีในการทํางาน สิ่งจูงใจนั้นจะเกิดจากภายในหรือภายนอกหนวยงานก็

ได ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานยอมตองการสิ่งจูงใจตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ตนเองซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ ไดแก การท่ีทํางานท่ีเขาสนใจ มีอุปกรณท่ีดีสําหรับในการทํางาน มีคา 

จางเงินเดือนท่ียุติธรรม มีโอกาสกาวหนาในการทํางาน สภาพการทํางานท่ีดี รวมท้ังชั่วโมงการทํางาน

และสถานท่ีทําวานอยางเหมาะสม อีกท้ังความสะดวกในการไปกลับ รวมท้ังสวัสดิการอ่ืน ๆ และการ

ทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาท่ีเขาใจในการควบคุม การปกครอง และโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคนท่ีเขายก

ยองเชื่อถือ 

2.2.3 วอลตัน (Walton, 2005, pp. 12-26) 

วอลตัน (Walton) มีความเห็นวา บุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานพิจารณาจาก

เครื่องชี้วัดตาง ๆ เปนเกณฑดังนี้ 

1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) คาตอบ 

แทน หมายถึง การจายใหกับการทํางาน อาจจะเรียกเปนคาจางหรือเงินเดือน ก็ได ตามกฎหมายของ

ไทยเรียกวา คาจาง ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน คาลวงเวลา เบี้ยขยัน โบนัสคาตอบแทนเปนเงินประจํา เบี้ย

เลี้ยงและสวัสดิการ เปนตน ซ่ึงคําวาคาจาง (Wage) นั้น โดยท่ัวไปไดแก การจายคางจางโดยคํานวณ

จากจํานวนชั่วโมงการทํางาน ดังนั้น การจายเงินจะจายเงินเปนรายเดือนตามจํานวนชั่วโมงการทํางาน 

สวนคําวาเงินเดือน (Salary) ใชเปนคาตอบแทนในรูปแบบจากการจายเงินในชวงเวลาหนึ่งเดือน และ

ไมคิดเงินเดือนตามจํานวนชั่วโมงการทํางาน เงินเดือน จะใชตามฐานะตําแหนง ในทัศนะตามนายจาง

นั้น คาจางท่ีจายใหกับลูกจางนั้น ถือวาเปนตนทุนของการดําเนินธุรกิจเปนคาแรงของหนวยการผลิต 

ซ่ึงถือวาเปนตนทุนท่ีสําคัญอยางยิ่งของธุรกิจ สวนในทัศนะของลูกจางนั้น คาจางเปนวิธีการท่ีจัดให

เพ่ือตอบสนองความตองการและความจําเปนมาตรฐานท่ัวไปตามความรูสึกของลูกจาง ซ่ึงลูกจางมี

ความเชื่อวา เขาไดรับคาจางเทากับลูกจางคนอ่ืนท่ีทํางาบแบบเดียวกัน และในองคการเดียวกัน จะตอง 

ไดรับคาจางอยางเพียงพอ และตองมากกวาลูกจางท่ีมีความรูประสบการณ ทักษะในการทํางานท่ีนอย

กวา การไดรับคาจางจะเพียงพอหรือไมนั้นข้ึนอยูกับคาจางท่ีไดรับมานั้น สามารถเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัวได และมีเงินเหลือเพ่ือการออมพอสมควร ตลอดจนสามารถปรับอัตราไดทันกับภาวะการณ

เปลี่ยนของเศรษฐกิจและคาครองชีพไดทัน โดยลูกจางสวนมากมักจะมีความตองการไดรับเงินคาจาง

อยางเปนธรรมในแงของความคุมคา ความเหมาะสมกับสิ่งท่ีตนไดทําใหกับงาน และเปนธรรมเม่ือ

เปรียบเทียบกับลูกจางคนอ่ืน ๆ คาตอบแทนเปนสิ่งหนึ่งท่ีบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานได เนื่อง 

จากบุคคลมีความตองการทางเศรษฐกิจจะมุงทํางานเพ่ือใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความ

ตองการนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวิตรอด การตัดสินใจเก่ียวกับคาตอบแทนนั้นควรพิจารณาใน
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เรื่องความเพียงพอในการดํารงชีวิต และความยุติธรรมซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางคาตอบแทนกับ

ลักษณะของงาน 

2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) 

หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงาน 

ซ่ึงรวมถึงการออกแบบและการจัดโรงงาน การติดตั้งเครื่องมือเครื่องใชในโรงงาน และการจัดเก็บวัสดุ

อุปกรณ วัตถุดิบอ่ืน ๆ ตลอดจนการติดตอสื่อสารในโรงงาน โดยตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ หลายประการ 

ในการจัดสภาพการปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิดบริการตาง ๆ จําเปนและชวยใหเกิดสภาพการปฏิบัติงาน

ท่ีดีและปลอดภัย รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตดวย ซ่ึงสุขภาพกาย หมายถึง การท่ีมีรายแข็งแรง 

มีพลานามัยท่ีสมบูรณ พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี สวนสุขภาพจิต 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะปรับตัวใหมีความพรอมอยูกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี

สัมพันธภาพท่ีดีกับบุคลอ่ืน ๆ ดํารงชีวิตอยูไดดวยความสมดุลอยางสุขสบาย สามารถตอบสนองตอ

ความตองการของตนเองในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจซ่ึงจะมีความ 

สําคัญอยางยิ่งตอสภาพรางกาย เพราะจิตใจเปนท่ีมาแหงอารมณและความนึกคิดและสภาพกายไม

อาจแยกออกจากกันได สุขภาพและความปลอดภัยของคนท่ีทํางานในองคการยอมสงผลโดยตรงตอ

การปฏิบัติงาน เพราะหากผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บหรือทุพลภาพสุขภาพทรุดโทรมก็ไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี การปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดแกพนักงาน เทากับเปนการปองกันความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแกองคการ จึงควรท่ีจะสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานและสงเสริมสุขภาพของ

พนักงานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือความพรอมในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานควรอยูในสภาพแวดลอม

ทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทํางานท่ีปองกันอุบัติเหตุ และไมเกิดผลเสียตอสุขภาพ มี

ความม่ันคงในการจางงานและรายได 

3) การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร (Development of Human Capacities) 

คืองานท่ีตองทํางานท่ีเปดโอกาสใหใชทักษะอยางกวางขวาง มีอิสระในการทํางานและควบคุมตนเอง

ได มีโอกาสรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน มีโอกาสรวมวางแผนหรือตัดสินใจในงานดวย การ

พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในองคการเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีองคการตอง

คํานึงตลอดเวลา เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการดานความรูอยางตอเนื่อง เพราะสภาพ

วังคมการเมือง เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ังยังเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ท้ังภาย 

ในและภายนอกองคการ การบริหารในองคการตาง ๆ จึงตองเนนท่ีความรู ความชํานาญ และความ 

สามารถในการปฏิบัติงานของบคุลากร ซ่ึงการท่ีจะนําความรู เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการปฏิบัติ 

งานขององคการ มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรกอนเพ่ือรองรับความรูและเทคโนโลยี

ใหม ๆ นั้น โดยการใชกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการฝกอบรมการสอนงาน การสับ 

เปลี่ยนหมุนเวียนงาน การพัฒนาทรัพยากรตนเองของบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
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กระบวนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับสภาพการ

จางงานของประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือการพัฒนาบุคคลเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน สรางความตื่นตัวใหกับพนักงานท่ีจะพัฒนา

ตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ สรางทัศนคติท่ีดีตอองคการและงาน มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความ

พรอมในการรับตําแหนงใหมท่ีจะกาวหนาตอไป 

4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (Growth and Security) มนุษยทุกคนตองการ

โอกาส ความกาวหนาในชีวิตหรือการพัฒนาเติบโตในความตองการของบุคคลนั้น อาจมีความแตกตาง

กันของระดับความตองการ เนื่องจากสภาพความตองการของแตละบุคคลยอมไมเหมือนกัน ท้ังนี้ข้ึน 

อยูกับเง่ือนไขของแตละบุคคล อยางเชน ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ คานิยม เปนตน 

โดยท่ัวไปบุคคลมักจะมีความตองการในสิ่งตอไปนี้ คือ โอกาสท่ีจะกาวหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี ความ

ม่ันคงในการทํางาน มีสภาพการทํางานท่ีดี มีผูบังคับบัญชาท่ีดี ความความรูความเขาใจในการปกครอง 

ไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคม ไดรับคาจางท่ีเปนธรรม ไดงานท่ีเหมาะสมหรือ

ท่ีชอบท่ีสนใจ ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย วิธีในการปฏิบัติงาน โดย

ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน และความม่ันคงในการทํางานนั้นไดรับ

ความเจริญกาวหนาและมีความม่ันคงในการทํางานแลว ก็จะมีความตองการท่ีจะอยูกับองคการหรือ

ทํางานไปจนกระท่ังเกษียณอายุ เพราะบุคคลทุกคนทํางานก็เพ่ือจะหวังมีความกาวหนา ความคาดหวัง 

วาจะไดจับความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม หากบุคคลนั้นไมไดรับความเจริญกาวหนา ความ

คิดเห็นในการเปลี่ยนงานยอมเกิดข้ึนในบุคคลนั้น ๆ การท่ีบุคคลจะมีความเจริญกาวหรือไมนั้น การ

ไดรับการเลื่อนตําแหนงจะเปนทางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงควรมีหลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงท่ีชัดเจนและเปนธรรม รวมท้ังสามารถอธิบายใหพนักงานใน

องคการเขาใจไดเปนอยางดี งานท่ีผูปฏิบัติไดรับมอบหมายมีผลดีตอการคงไวซ่ึงความสามารถของ

ตนเองและมีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน ทักษะความกาวหนา มีความม่ันคงในการ

จางงานและรายได 

5) การบูรณาการทางสังคม/การทํางานรวมกัน (Social Integration) การมีสวนรวมในเชิง

สังคม แตละคนมีสวนรวมในองคกร ไมวาจะในแงเปาหมายขององคการ คานิยม รับรูวาเปนสวนหนึ่ง

ของสังคมในองคการนั้น ๆ มีการรับรูแตละบุคคลเปนสวนสําคัญขององคการ และมีสวนในความ 

สําเร็จขององคการ รวมท้ังความลมเหลวขององคการดวย จะเห็นไดวา จะมีลักษณะของความสัมพันธ

ในองคการประกอบดวยสองลักษณะ คือ ความสัมพันธในลักษณะท่ีเปนการทางการ (Formal) และ

อยางไมเปนทางการ (Informal) กรณีรูปแบบความสัมพันธท่ีเปนองคการทางการ (Formal) โครง 

สรางตลอดจนกฎขอบังคับตาง ๆ จะเปนตัวกําหนดรูปแบบความสัมพันธอยูแลว สวนรูปแบบความ 

สัมพันธท่ีไมเปนทางการ ถือวาเปนปจจัยสําคัญในการบงชี้วาองคการมีการบูรณาการทางสังคมหรือไม 
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การท่ีผูปฏิบัติเห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จมีการยอมรับและรวมมือการทํางาน

ดวยดี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานปลอดจากอคติในการทํางาน มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเปดเผย และ

สนับสนุนเก้ือกูลกันและกันท้ังในแนวราบและแนวตั้ง 

6) สิทธิของพนักงาน/ธรรมนูญในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การบริหาร

จัดการท่ีใหเจาหนาท่ีไดมีสิทธิปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซ่ึงกัน

และกัน หรือกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน ซ่ึงพิจารณาจากสิทธิในการปกปองขอมูลเฉพาะตน 

การมีอิสระในการพูดเก่ียวกับตนเอง การปฏิบัติงาน ความเสมอภาคในเรื่องกฎระเบียบ คาตอบแทน 

และความม่ันคงในงาน การเคารพตอความเปนมนุษยและลักษณะการทํางานท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงไดแก วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะตองเคารพในชีวิตสวนตัวของแต

ละคน มีความเปนธรรมในการพิจารณาและใหผลตอบแทน รวมท้ังโอกาสท่ีแตละคนจะเสนอออมาใน

รูปความคิดเห็นอยางเปดเผย คือ มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดวย

ระเบียบ ขอบังคับภายใตกฎหมายท่ีถูกตอง วัฒนธรรม (Culture) ถือไดวาเปนรูปแบบของพฤติกรรม 

ซ่ึงกําหนดความเชื่อถือ คานิยมของสมาชิกรวมกัน วัฒนธรรมจะเกิดจากสิ่งท่ีบุคคลพูด ทํา และคิด 

ภายในองคการหนึ่ง จะเก่ียวของกับการเรยีนรู การสงความรู ความเชื่อ และรูปแบบของพฤติกรรมใน

ชวงเวลาหนึ่ง 

7) ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (The Life Space) ในการทํางานควรเปดโอกาส

ใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในบทบาทอ่ืนบางนอกเหนือจากการทํางาน ตองไมไดรับความคร่ําเครงในการ

ทํางานมากเกินไป มีโอกาสในการพักผอนและชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ การทํางานของบุคคลหนึ่งควร

มีความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลคนนั้น ซ่ึงควรมีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางเวลาสําหรับ 

การทํางาน และเวลาสวนตัวหรือครอบครัว การทํางานถือวาเปนสวนหนึ่งของมนุษย แตสิ่งท่ีควรคํานึง

อยางมาก คือ การจัดสรรเวลาการแบงเวลาในการทํางาน และเวลาสําหรับครอบครัว เพราะบางคน

ทุมเทในการทํางานโดยทอดท้ิงสวนอ่ืนไปหมด ทําใหการทํางานกลายเปนภัยท่ีบั่นทอนชีวิตตนเองโดย

ไมจําเปน ดังนั้น เราควรจัดแบงเวลาและใชชีวิตท่ีเหมาะสมและอยางคุมคา การทํางานในองคการจึง

มิไดเปนเพียงปจจัยเดียวในการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยทุกคนยอมตองการเวลาสวนตัว นอกจาก

เวลาในการทํางานทุกคนตองการเวลาพักผอนเปนของตนเอง การพักผอนทําใหคลายเครียด หาย

เหนื่อยรูสึกสดชื่น ทําใหคนท่ีกําลังรูสึกเบื่อไดพนภาระความรูสึกเบื่อไดชั่วขณะ เม่ือกลับไปทํางานจะ

สงผลดีตอองคการ  

8) ความเก่ียวของและความเปนประโยชนตอสังคม (Social Relevance) คือ กิจรรมท่ี

ดําเนินไปในลักษณะท่ีไดรับผิดชอบตอสังคม เปดโอกาสใหสมาชิกไดรับรูและมีสวนรวมรับผิดชอบตอ

สังคม ซ่ึงกอใหเกิดความเพ่ิมพูนคาความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบัติงาน คนเรานอกจากจะ

ทําอะไรเพ่ือตนเอง เพ่ือครอบครัวแลวยังจําเปนตองทําอะไรหรือประโยชนตอผูอ่ืนไดเชนกัน ในสวน
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หนึ่งในชีวิตของคนเราตองรูจักทําประโยชนตอสวนรวมบาง รูจักเสียเวลา หรือสละความสุขสวนตัว

เพ่ือประโยชนแกสังคม จึงจะทําใหชีวิตคนเรานั้นมีคุณคา ลักษณะกิจกรรมขององคการท่ีดําเนินไปใน

ลักษณะท่ีไดรับผิดชอบตอสังคมจะกอใหเกิดคุณคาความสําคัญตองาน และวิชาชีพในกลุมผูปฏิบัติงาน 

เชน วามรูสึกในกลุมผูปฏิบัติงานไดรับรูวา องคการของตนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมในดาน 

ตาง ๆ เม่ือบุคคลรับรูวางานท่ีตนเองปฏิบัติอยูมีคุณคา ก็จะเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลทํางานเพ่ือใหบรรลุ

จุดมุงหมายได ดังนั้นการคํานึงถึงประโยชนและความตองการท่ีจะบริการหรือใหประโยชนแกงสังคม

ดวย เพราะความตองการเปนสิ่งท่ียอมรับในสังคมและรูสึกชีวิตของตนมีคุณคา 

 

2.3 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลของกองทัพบก 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ เปนนโยบายเพ่ือใหขาราชการ

ทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนระหวางรับราชการทหาร และมีความรูในสาย

วิชาชีพเพ่ือใหนําไปประกอบอาชีพเสริม โดยไดรับบริการ สวัสดิการท่ีจําเปนอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ ซ่ึงนอกจากจะเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี 

เพ่ือรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอยางเต็มความสามารถแลว ยังเปนการเสริมสรางภาพพจนท่ีดีของ

กองทัพอีกดวย (กระทรวงกลาโหม, 2542, หนา 1) 

1) ขอบเขตการพัฒนาคุณภาพชีวิของขาราชการทหาร 

 1.1)  ดานอาหารและโภชนาการ 

 1.2)  ดานเครื่องแตงกาย เครื่องนอนและของใชสวนตัว 

 1.3)  ดานท่ีพักอาศัย 

 1.4)  ดานสุขภาพและรางกาย 

 1.5)  ดานสวัสดิการอ่ืน ๆ  

 1.6)  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2) การปฏิบัต ิ

 2.1) แนวความคิดในการปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทหาร มุงพัฒนา

ในดานปจจัยสี่ ซ่ึงเปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษยเปนลําดับแรกและดานอ่ืน ๆ เปนลําดับถัดไป 

ขณะเดียวกันจะตองพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไปดวยอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปนแนว 

ทางใหหนวยนําไปปฏิบัติเพ่ือขาราชการทหารในหนวยตาง ๆ ของกองทัพมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเปน

มาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้จะตองมีการติดตามประเมินผลเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม 

 2.2) ดานอาหารและโภชนาการ 

  2.2.1) หนวยจะตองจัดใหมีการประกอบเลี้ยงแกขาราชการทหารโดยคํานึงถึง

คุณคาทางโภชนาการและเพียงพอดานปริมาณเบื้องตน 
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  2.2.2) อาหารม้ือกลางวันและม้ือเย็นตองใหมีกับขาว 2 และในหนึ่งสัปดาหใหจัด

อาหารทองถ่ิน หรืออาหารพิเศษอยางนอย 1 ม้ือ 

  2.2.3) ผูปรุงอาหารตองแตงกายสะอาดไมเปนโรคติดตอ โรงครัวท่ีรับประทาน

อาหาร ภาชนะท่ีประกอบใสและตักอาหารตองสะอาด ถูกสุขลักษณะปราศจากแมลงและสัตวท่ีเปน

พาหะนําโรค 

  2.2.4) ภาชนะท่ีใสอาหารและตักอาหารรับประทาน ตองลางใหสะอาดแลวผึ่งให

แหงทุกครั้งหลังการใชงาน เพ่ือจะนําไปใชในม้ือตอไป 

 2.3) ดานเครื่องแตงกาย เครื่องนอน และของใชประจําตัว 

  2.3.1) ดานเครื่องแตงกาย เครื่องนอน และของใชประจําตัวตองไดรับการแจกจาย 

จะตองมีความเหมาะสมท้ังรางกายและจํานวนท่ีไดรับ รวมท้ังมีคุณภาพท่ีดีพอท่ีจะใช 

  2.3.2) หนวยตองจัดใหมีอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการซักรีดเสื้อผาแกขาราชการ

ทหาร หากทําไดควรจัดหาเครื่องซักรีดผา รีดผา และเจาหนาท่ีเพ่ือบริการเปนสวนรวมโดยไมคิดคาใช 

จายหรือคิดในราคาทุน 

  2.3.3) จัดใหทีรานจําหนายเครื่องหมาย และเครื่องแบบทหารในราคาท่ีประหยัด

และเปนธรรม เพ่ือใหทหารสามารถจัดหาเพ่ิมไดตามความสมัครใจ 

 2.4) ดานท่ีพักอาศัย 

  2.4.1) ปรับปรุงอาคารท่ีเก่ียวของของกับขาราชการทหาร ไดแก อาคาร หองน้ํา 

หองสวม โรงเลี้ยงและโรงครัว ใหสะดวกสะอาดและสุขลักษณะยิ่งข้ึน 

  2.4.2) การจัดสภาพแวดลอมโดยรวมภายในหนวยใหเปนระเบียบ สะอาด รมรื่น 

สรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานและการพักอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณอาคารโรงทหาร 

นอกจากจะตองสะอาด ถูกสุขลักษณะแลวควรปรับปรุงใหสะดวกสบายข้ึนเทาท่ีจะทําได อยางนอย

ท่ีสุดควรติดมุงลวดและพัดลมเพดานบริเวณโรงนอน 

  2.4.3) อาคาร หองน้ํา หองสวมตองสะอาดการระบายน้ําท่ีดีและปราศจากกลิ่นเหม็น 

  2.4.4) จัดใหมีหองพักผอนและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร โรงนอนทหาร 

อาทิเชน โทรทัศน วีดิโอ สเตริโอ คาราโอเกะ หนังสือพิมพและหนังสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือใหความรูและความ

บันเทิงแกทหารกองประจําการ 

 2.5) ดานสุขภาพรางกาย 

  2.5.1) หนวยระดับกองรอยตองจัดใหมีตูยา เครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจําหนวย  

  2.5.2) สงเสริมใหขาราชการทหารออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมีรางกาย

แข็งแรงหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บ โดยผูบังคับบัญชาหนวยทุกระดับนําขาราชการทหารออกกําลังกาย

ดวยตนเองเทาท่ีจะทําได 
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  2.5.3) จัดสรางสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณกีฬาตามขีดความสามารถโดยหนวย

ระดับกองพันหรือเทียบเทา ควรมีสนามฟุตบอลอยางนอย 1 สนาม และหนวยระดับกองรอยควรจัด

ใหมีสนามตระกรอ สนามวอลเลยบอล และโตะปงปองทุกกองรอย ท้ังนี้จะตองปลุกเราใหกองทหาร

ขาการสมัครใจเลนกีฬา ควรจัดใหมีการแขงขันตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

  2.5.4) หนวยรักษาพยาบาลตองใหการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาลขาราชการ

ทหารและครอบครัวทุกชั้นยศ 

 2.6) ดานสวัสดิการอ่ืน ๆ  

  2.6.1) การฝกอบรมอาชีพ เพ่ือใหทหารกองประจําการสามารถนําความรูความ 

สามารถท่ีไดไปประกอบอาชีพหลังปลดประจําการได 

  2.6.2) การขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหขาราชการทหารไดศึกษาตอ 

  2.6.3) รานสวัสดิการ จําหนายสินคาท่ีจําเปนใชในชีวิตประจําวัน 

  2.6.4) รานตัดผม 

  2.6.5) การไปรษณีย โทรศัพท 

  2.6.6) การบริการอ่ืน ๆ  

 2.7) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ดําเนินการโดยการอบรม ชี้แจงประจําวัน การอบรมศีลธรรมตามหวงเวลารวมท้ังรวม

กิจกรรมทางศาสนาในโอกาสในสมควร เพ่ือใหเกิดทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมในการดํารงชีวิตประ

วันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองในเรื่องตอไปนี้ 

  2.7.1) ไมยึดติดกับความเปนวัตถุนิยมและแสวงหาความสุขทางใจยิ่งกวาทางกาย 

  2.7.2) การไมยุงเก่ียวและม่ัวสุมอยาบมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด 

  2.7.3) การรูจักประหยัด อดออม ไมฟุมเฟอยและกอหนี้สิน 

  2.7.4) มีระเบียบวินัย เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละและมีความสามัคคี 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.1 ความเปนมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตใหแกพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากวา 30 ป นับตั้งแตกอนเกิดวิกฤติ 

การณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยู

ไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (สํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556, หนา 13) 
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จุดเนนท่ีสําคัญของการพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองเปน

สําคัญ โดยพยายามนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ขณะเดียวกันจะตองไมเปนการ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และถาหากเปนไปได ตองมีการฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหกลับคืนมาใชประโยชนไดใหม หรือเปนการพัฒนาท่ีเพ่ิมพูนในทุกประเภทไมวาจะเปน

ทุนมนุษย ท่ีประกอบดวยความเพียร ความสามารถ สติปญญาและการพัฒนาจิต ทุนทางสังคมคือ ความ

ชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความซ่ือสัตยสจุริต ท่ีกอใหเกิดความรวมมือกัน ทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแตตนเอง

และสวนรวม ทุนทางดานกายภาพ ไมวาจะเปนเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีตาง ๆ ซ่ึงจะ

เกิดสถานการณดังกลาวไดจะตองปราศจากความโลภ หรือความเห็นแกตัว ซ่ึงจะทําใหเราสามารถมีชีวิต

อยูไดโดยรูจักพอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช และตั้งอยูในความไมประมาท ซ่ึงเปนการสรางภูมิ  

คุมกันท่ีดี สําหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะตองมีการพัฒนาเปนข้ันเปนตอนโดยใชหลักวิชาการหรือ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา (อภิชัย พันธเสน, 2552, หนา 1-3)  

2.4.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผน 

พัฒนาฯฉบับท่ี 12 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศท่ีผันผวนซับซอนและคาดการณผลกระทบไดยากแมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิ 

คุมกันเพ่ิมข้ึนและมีภูมิคุมกันท่ีแข็งแกรงแตกตางกันไปท้ังในระดับปจเจกครอบครัวชุมชนและสังคม

แตก็ยังไมเพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลให

ประเทศตองเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ีออนแอ

โครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสามารถรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนท้ังความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของ

คานิยมท่ีดีงามในสังคมไทยความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความ

เสี่ยงดานความม่ันคงของประเทศจึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังสรางภูมิคุมกันในประเทศ

ใหเขมแข็งข้ึนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเสริมสรางทุนท่ีมีอยูของประเทศใหเขม 

แข็งท้ังทุนทางสังคมทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ังใช

ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพ่ือเตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผล 

กระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางยั่งยืน 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 จึงมีแนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจาก

แนวคิด ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน

เปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติและขับเคลื่อนใหบังเกิดผล

ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับเพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง

เชื่อม โยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการท้ังคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมและการเมืองโดยมี 

การวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทาง

วัตถุกับจิตใจของคนในชาติความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก



21 
 

ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงให

เพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศท้ังนี้การขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบเปน 

ไปตามลาดับข้ันตอนและสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน 

“คุณธรรมจริยธรรม” ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียรจะเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอม

เผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจกครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11

จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ิมข้ึนในมิติการพัฒนาดานตาง ๆ เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีสังคมไทยตอง

เผชิญและเสริมรากฐานของประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการ

พัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมรวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐาน 

ความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืนโดยมีแนวทางการสรางภูมิคุมกันใน

ประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ดังนี้ 

1) การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพมุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบ 

ครัวและชุมชนสูสังคมท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประกอบดวย 

 1.1) การสรางความเปนธรรมในสังคมใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพมีโอกาสเขาถึง

ทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงสามารถเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอยางเสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี

โปรงใสยึดประโยชนสวนรวมและเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวน การ

พัฒนาประเทศ 

 1.2) การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตใหความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงมีความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณ

แข็งแรงมีสติปญญาท่ีรอบรูและมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียรมีโอกาสและเรียนรู

ตลอดชีวิตควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอ

การพัฒนาคน 

2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหมท่ีมุงพัฒนาเศรษฐกิจภาย 

ในประเทศใหเขมแข็งเพ่ือลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอกโดยการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ

ในภาคการผลิตและบริการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่ง
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ผลิตภัณฑและผูประกอบการในภาคเกษตรใหใชภูมิปญญาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมและความ 

คิดสรางสรรคเพ่ือยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรูและท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ตลอดจนใหมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันรวมท้ังสราง

ภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประกอบดวย 

 2.1) การสรางความเขมแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงานใหความ 

สําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถ

ใชประโยชนไดอยางยั่งยืนเพ่ือใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคงโดย

การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรการสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแก

เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคง

ดานอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือนชุมชนและประเทศเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหภาค

เกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางม่ันคง 

 2.2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนใหความสําคัญ 

กับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาภายใตปจจัยสนับสนุน 

ท่ีเอ้ืออํานวยและระบบการแขงขันท่ีเปนธรรมมุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ และบริหารจัดการ

เศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนฐานเศรษฐกิจ ของประเทศท่ีเขมแข็งและขยายตัว

อยางมีคุณภาพ 

 2.3) การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และ

สังคมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมือระหวางประเทศ

ในภูมิภาคตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง จาก

ภายนอกใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนและยึดผลประโยชน

รวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสราง 

สรรคเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐาน

ของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาและใชประโยชนการปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ

การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติสรางภูมิคุมกันดาน
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การคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพ่ือใหสังคมมี

ภูมิคุมกันสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย 

โดยสรุปการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี12จะเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติ

ตาง ๆ ใหแกปจเจกครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศโดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู

ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 พรอมท้ังขยาย

การนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพจาก 3 ทุนท้ังทุนสังคมทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเปน 6 ทุนไดแก ทุนมนุษยทุนสังคมทุนกายภาพทุนทางการเงินทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและทุนทางวัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกันโดยเฉพาะการ

สรางฐานทางปญญาเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีคุณภาพกาวสูสังคมและ

เศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยนําความรู

และจุดแข็งของ อัตลักษณไทยมาปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็งเชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยางรูเทาทันสรางความยั่งยืนของภาคเกษตรและความม่ังค่ัง

ดานอาหารและพลังงานรวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนควบคูไปกับ

การเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันทใน ทุกภาคสวนและทุกระดับเปนฐานการ

พัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุลมุงสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม 

 

2.5 บริบทพ้ืนที่การศึกษา 

หนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 สนภ.2 นทพ. ตั้งอยู ตําบลทาสวรรค อําเภอนาดวง จังหวัดเลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 แผนท่ีหนวยพัฒนาเคล่ือนท่ี 23 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เศรษฐวัฒน โชควรกุล (2556) ไดทําการศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําการเก็บขอมูลใชวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพเปนหลัก รวมกับการเสริมดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดคัดเลือก

เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี แหลงขอมูล คือ (1) สัมภาษณ

เชิงลึกผูเก่ียวของโดยตรงกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจํานวน 55 คน (2) เอกสารและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ (3) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหแบบ

อุปนัย และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามปรากฏการณสวนวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ไดเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดจํานวน 686 คน ดวยสูตร

คํานวณของ Taro Yamane ท่ีคาความคลาดเคลื่อน +/- 0.05 ภายใตความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาด

กลุมตัวอยางท้ังสิ้น 252 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบวา 

ประการแรกพบวาการวิเคราะหประเด็นเรื่องการกอตัวของนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ี

สามารถเขาสูวาระนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปตามกรอบ การวิเคราะหสาม

กระแส ไดแก กระแสการเมือง กระแสตัวปญหา กระแสนโยบาย และหนาตางนโยบายตามตัวแบบ

ของคิงด็อน (John W. Kingdon) ประการท่ีสองพบวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปปฏิบัติ เรียงตามลําดับ

ความสําคัญไดดังนี้ คือ 1) ภาวะผูนํา 2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การบริหารจัดการ 4) ความตองการ

ของผูสูงอายุ 5) ความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของประการท่ีสามพบวาผลกระทบในดานบวก คือ 

การนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปปฏิบัติจะทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดีข้ึนท้ังทาง

สุขภาพรางกาย จิตใจและรายไดผลกระทบในดานลบ คือ ปญหาดานความจํากัดของงบประมาณการ

ขาดความรูความเขาใจในเรื่องผูสูงอายุของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการมี

บุคลากรจํานวนนอยไมสามารถดูแลผูสูงอายุไดท่ัวถึงประการท่ีสี่พบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

และควรปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติหลายดาน ไดแก งานดานงบประมาณ การบริหารบุคลากร 

การจัดทําฐานขอมูลอยางบูรณาการ และการจัดใหมีเครือขายความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

วิสิทธิ์ เดชสกุล (2554) ไดทําการศึกษาการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตทหารกองประจําการมณฑลทหารบกท่ี 33 คายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา

พบวา 1) กระบวนการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจําการมีความรูความเขาใจ

ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง ทหารกองประจําการใหความสนใจท่ีจะศึกษา

ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนใจท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงานเปนอันดับแรกมากท่ีสุด รอง 

ลงมาคือ ตองการใหมีวิทยากร ผูรู ปราชญชาวบานมาอบรมในหองเรียนสนใจท่ีจะศึกษาจากเอกสาร 
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และ 2) พัฒนาการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง

ประจําการ หลังการเรียนรูทหารประจําการกลุมท่ี 1 ทหารประจําการกลุมท่ี 2 และทหารประจําการ

กลุมท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการองคความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการเรียนรูแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ศราวุธ เสาวิจิตร (2554) ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหาร 

ชั้นประทวน กองพลทหารราบท่ี 4 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา

พบวา 1) คุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน ในภาพรวมอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา คุณภาพชีวิตดานความภาคภูมิใจและมีเกียรติ คุณภาพชีวิตอาหารและโภชนาการ และ

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยอยูในระดับสูง ยกเวนคุณภาพชีวิตดานรายไดอยูในระดับต่ํา และ  

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกําหนดการแกปญหาคุณภาพชีวิต ไดแก ดานรายได ดานการไดรับบริการ

ข้ันพ้ืนฐาน และดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการ

แปรยุทธศาสตรการพัฒนาลงสูการปฏิบัติในรูปแบบการรางแผนและวิพากษการจัดตั้งโครงการเพ่ือ

พัฒนาทางเลือกเพ่ือใหไดแนวทางการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตโดยการจัดตั้งโครงการวิถีชีวิตขาราชการ

กองพลทหารราบท่ี 4 

อัฏฐวัฒน กิตติพลดีงาม (2554) ไดทําการศึกษาการประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการแกปญหาหนี้สินท่ีเกิดจากโครงการสินเชื่อเพ่ือคุณภาพชีวิตของขาราชการกองบิน 2 

จังหวัดลพบุรีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการศึกษาจากเอกสารวิชา 

การ บทความ งานวิจัยและแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนกําลังพลของ กองบิน 2 

จังหวัดลพบุรี ท่ีมีหนี้สิน จํานวน 1,310 คน โดยการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) จากกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน และนอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึง

ไดแกขาราชการท่ีเขาโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ จํานวน 10 คนผลการศึกษา 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 94.4 อายุ สวนใหญ คือ 35-44 ป คิด

เปนรอยละ 35.6 ระดับการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.3 สถาน 

ภาพในครอบครัว สวนใหญมีสถานภาพ คือ หัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 54.9 จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนท้ังหมด สวนใหญมีจํานวน สมาชิก 1-3 คน คิดเปนรอยละ 53.9 สถานภาพสมรส สวนใหญมี

สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 60.5 และรายไดครอบครัวตอครัวเรือน รายไดสวนใหญมากกวา 

20,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 53.9 ในสวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอผลของโครงการ

สินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการกองบิน 2 จ.ลพบุรีไดผลในระดับดีท้ัง 3 ดาน คือ 1. ดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุมตัวอยางมีขวัญกําลังใจในการทํางานมากข้ึนและความเปนอยูดีข้ึนมีคาเฉลี่ย

สูงสุด 2. ดานการพัฒนาตนเอง กลุมตัวอยางและครอบครัวมีการวางแผนการใชจายกอนใชเงินมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด และ 3. ดานการปรับพฤติกรรม ลด ละ เลิก และดํารงตนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลุมตัวอยางมีความซ่ือสัตยสุจริตมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตมากข้ึนมี

คาเฉลี่ยสูงสุด สําหรับแนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปญหาหนี้สินของ

ขาราชการกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะขาราชการท่ีใกลครบเกษียณท่ีมีเวลาในการผอนชําระ

เหลือนอย ไดรับคําตอบสําคัญดังตอไปนี้ 1) ความพอประมาณ ควรทําการวิเคราะหหาความตองการ

และความจําเปนในการดําเนินชีวิตของกําลังพลและครอบครัว และนํามาพิจารณาระดับของความพอ 

ประมาณท่ีเหมาะสม 2) การมีเหตุผล ควรวิเคราะหโดยใชหลัก SWOT ความพอประมาณ 3) การมีภูมิ 

คุมกันท่ีดี แบงออกเปนดานตาง ๆ คือ ดานวัตถุ ตองคํานึงถึงการมีหนี้สินนอย เงินออมมาก ดานสังคม 

ควรสรางความรักความสามัคคีซ่ึงกันและกัน ดานวัฒนธรรมควรอาศัยเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ และดาน

สิ่งแวดลอมควรมีการรักษาสิ่งแวดลอมไวเปนทุนธรรมชาติ 4) ดานเง่ือนไขความรูพบวาการมีองค 

ความรูในดานตาง ๆ จากการศึกษาทางวิชาการและประสบการณ สามารถบริหารจัดการกับองคความ 

รูและนํามาใชประโยชนได และควรใชความรูดวยความระมัดระวังอยางรอบคอบและไมประมาท และ 

5) ดาน เง่ือนไขคุณธรรม พบวาควรมีการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียรเอ้ือ 

เฟอเผื่อแผ มีสติปญญาในการดําเนินชีวิต รวมท้ังใชคุณธรรมเปนเครื่องกํากับจิตใจ 

สุชาด ีวงศธนะบูรณ (2555) ไดทําการศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา 1)คุณภาพ

ชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพ 

รวมมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดานแลว

พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

2) ความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายดานแลวพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยความตองการอยูในระดับมาก  

3) แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดกําแพงเพชร สรุปเปนรายดานดังนี้ 3.1) ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรมมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน วัดผลไดเปนรูปธรรม ไมใชความรูสึกในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงิน 

เดือน 3.2) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หนวยงานสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําป

แกพนักงานจาง 3.3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลเปดโอกาสใหไดรับการฝกอบรมเพ่ิม

ความรูความถนัดแตละบุคคล 3.4) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานผูบริหารดูผลงานจาก

การปฏิบัติงานของพนักงานจางท่ีเปนท่ีประจักษเพ่ือนําไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอ

สัญญาจาง 3.5) ดานบูรณาการทางสังคมสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันของทุกฝายโดยอาศัย

ความเขาใจ หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร

มาสนับสนุนงานรวมกันเปนการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันเต็มใจท่ีจะทํางานรวมกันและ
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ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือไปสูเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง 3.6) ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติ 

งานผูบังคับบัญชายึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานไมใชระบบอุปถัมภ 3.7) ดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตกับการทํางานผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานคํานึงถึงเวลานอกราชการสําหรับการทํางานนอก

เวลาและการทํากิจกรรมนอกเวลาราชการเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอครอบครัวจนเกินไปและ 3.8) 

ดานการปฏิบัติงานในสังคม ปฏิบัติงานในสังคม ชุมชนและทองถ่ินอยางเต็มความรู ความสามารถและ

เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายหรือคําสั่งจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน 

ทวีวัฒน อางนิลพันธ (2556) ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง

ประจําการ ตามหลักพรหมวิหาร 4 : กรณีศึกษาจังหวัดทหารบกบุรีรัมย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้ คือ ทหารกองประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย จํานวน 300 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีสุมตัวอยาง

แบบอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ท่ีมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.879 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี รอยละ คา 

เฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบวาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลัก

พรหมวิหาร 4 ไดแกดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลักพรหมวิหาร 4 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ทหารกองประจําการ จังหวัดบุรีรัมย ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 

อัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส ท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง

ประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนทหารกอง

ประจําการท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง

ประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ทหารกองประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวา ผูบริหารมีความเมตตา 

นอย บางครั้งมีการใชอํานาจเกินขอบเขต มีใชอารมณในการสั่งการ การดูแลทุกขสุขของทหาร เพียงแค

นาน ๆ ครั้ง บางครั้งไมเปดโอกาสชี้แจงขอกลาวหาเม่ือกระทําความผิด รวมถึงขาดขวัญและกําลังใจจาก 

ผูบังคับบัญชา การสนับสนุนใหทหารมีความรูความสามารถยังไมท่ัวถึง บางครั้งไมใหกําลังใจในการ

กระทําความดี การปฏิบัติตนตอทหารทุกคนยังไมเทาเทียมกัน และยังขาดการชี้แจงกฎระเบียบขอ 

บังคับอยางถูกตอง สําหรับขอเสนอแนะนั้น ผูบริหารควรมีความเมตตามากข้ึน ใชอํานาจในขอบเขตท่ี

กําหนดรวมถึงสั่งการดวยเหตุผลมากกวาอารมณ สนใจทุกขสุขของทหารมากกวานี้ เปดโอกาสใหชี้แจง

ขอกลาวหาทุกครั้งเม่ือกระทําความผิด สงเสริม และสรางขวัญกําลังใจแกทหารมากข้ึน สนับสนุนให

ทหารมีความรูความ สามารถเพ่ิมข้ึนอยางท่ัวถึง ใหกําลังใจแกผูกระทําความดีทุกครั้งท่ีมีโอกาส 
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ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติตอทหารทุกคนดวยความเสมอภาค และชี้แจงกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ให

ถูกตอง ครบถวนอยูเสมอ 

จารุวรรณ บัวทุม (2556) ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 398 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ดวยการใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ โดยการทดสอบสมมติฐาน คาที (t-test) และการวิเคราะหความแปร 

ปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบรายคู โดยมี

ผลตางนัยสําคัญท่ีนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) ผลจากการวิจัยพบวาการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานความ

พอประมาณ ดานความมีภูมิคุมกัน ดานความมีเหตุผล ดานความรู และดานคุณธรรม พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดานผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด

พิจิตรโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล สรุปไดวา เกษตรกรท่ีมีเพศตางกันและมี อายุตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตรโดยรวมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สวนเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันและท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวมไมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวผลการ 

ศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตรพบวา ปญหา 1. 

การทําการเกษตรเกษตรกรยังใชสารเคมีเปนสวนใหญ ทําใหคาใชจายในการประกอบอาชีพเพ่ิมสูง 

พืชผลทางการเกษตรราคาต่ําไมเพียงพอกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจึงทําใหเกษตรกรเปนหนี้สินไมสามารถ

ฟนฟูอาชีพเกษตรกรได และปจจุบันเกษตรกรยังยึดติดกับเครื่องมือสมัยใหมในการทําการเกษตรทํา

ใหมีตนทุนในการประกอบอาชีพสูงดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของตองชวยรณรงคปลูกฝงใหเกษตรกรรูจัก

การพ่ึงพาตนเองใหไดในระดับหนึ่ง รูจักประหยัดอดออมและรูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน 

และหนวยงานควรกํากับดูแลเกษตรกรเก่ียวกับการฟนฟูอาชีพอยางใกลชิดโดยใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการประกอบอาชีพ 2. เกษตรกรสวนใหญจะปลูกพืชทางเกษตรชนิดเดียวกันทําใหพืชผล
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ทางการเกษตรลนตลาดราคาตกต่ําหนวยงานตองจัดหาทุนใหเกษตรกรกรณีท่ีสํานักงานเห็นวาเปน

พืชผลทางเศรษฐกิจจนกวาจะไดขายผลผลิตและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตการเกษตรใหเกษตรกร  

3.เกษตรกรสวนมากจะเนนการผลิตเพ่ือการคามากกวาใชเองสงเสริมใหเกษตรกรผลิตในสิ่งท่ีตอง

บริโภคใชสอยในครัวเรือนหรือในชุมชน หรือการบริโภคในสิ่งท่ีชุมชนผลิตไดเอง ไมตองซ้ือหามาจาก

ภายนอกเปนหลัก 4) เกษตรกรบางสวนไมพรอม ท่ีจะปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นหนวยงานตองจัดทําโครงการหรือจัดตั้งคณะเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหความรู

เกษตรกรเห็นความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมํ่าเสมอ และ 5) เกษตรกรสวนใหญไมมี

กิจกรรมท่ีไดทํารวมกันจึงเปนเหตุใหตางคนตางทํามาหากินเพ่ือเปนการสรางความสามัคคีและเก้ือกูล

กันในชุมชน/องคกร สงเสริมใหมีโครงการท่ีไดรวมมือรวมแรงกันทําในชุมชน/องคกร ใหเกษตรกร

ตระหนักถึงความซ่ือสัตยในการประกอบอาชีพและใหมีความอดทน  

คเชนทร ชางนอย (2557) ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหาร

ชั้นประทวน กองพันทหารมาท่ี 9 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางในการใช

แบบสอบถามคือ นายทหารชั้นประทวนกองพันทหารมาท่ี 9 จํานวน 122 คน และกลุมท่ีใชในการ

สัมภาษณ ไดแก นายทหารชั้นสัญญาบัตรของหนวยทหารมาท่ี 9 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ คือ 

หัวหนาฝายอํานวยการ และผูบังคับบัญชากองรอย จํานวน 8 คน วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชรูปแบบการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารมาท่ี 9 คาย

สมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก อยูในระดับสูง ไดแก 1. ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและ

ปลอดภัย 2. ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 3. ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 

4. ดานการทํางานรวมกัน 5. ดานธรรมนูญในองคการ 6. ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอ

สังคม สวนดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ และดานความสมดุลระหวาชีวิตการทํางาน มี

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงนําสูการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 1. การ

บริหารจัดการคาตอบแทน ควรมีการนําเกณฑการประเมินผลงานท่ีเปนธรรมและชัดเจนเพ่ือนําเปน

เกณฑในการจายเงินคาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงตาง ๆ รวมถึงการปรับเลื่อนตําแหนง และ 2. ควรมีกองทุน

ใหกูยืมฉุกเฉินสําหรับนายทหารในระดับตาง ๆ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ํา 3. สวนความสมดุลระหวาง

ชีวิตและการดําเนินงาน ควรมีการดําเนินการจัดเวลาทํางานและเวลาใหสมดุลสําหรับบุคลากรทุกระดับ 

รวมถึงสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวบุคล 

สมบูรณ โลบุญ (2557) ไดทําการศึกษาแนวทางการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง

ประจําการกองรอยหนวยข้ึนตรง กรมทหารราบท่ี 6 คายสรรพสิทธิประสงคอําเภอวารินชําราบ

จังหวัดอุบลราชธานี กลุมเปาหมาย ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ทหารกองประจําการกองรอยหนวย

ข้ึนตรงกรมทหารราบท่ี 6 คายสรรพสิทธิประสงคอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 

190 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
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ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการกองรอยหนวยข้ึนตรงกรมทหารราบท่ี 6 คายสรรพสิทธิประสงค 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ีพักอาศัย รองลงมา คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานสวัสดิการ ดานสุขภาพ

อนามัย และดานเครื่องแตงกายและของใชประจําตัวทหาร ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ

ดานอาหารและโภชนาการ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการกองรอย

หนวยข้ึนตรงกรมทหารราบท่ี 6 คายสรรพสิทธิประสงค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดาน

อาหารและโภชนาการ ควรใหผูปรุงอาหารตองแตงกายสะอาด แตงตัวรัดกุม ไมเปนโรคติดตอ โรงครัว

ท่ีรับประทานอาหารควรจัดภาชนะท่ีใชประกอบในการปรุงอาหารและท่ีใสตักอาหารตองสะอาดถูก

สุขลักษณะปราศจากแมลงหรือสัตวท่ีเปนพาหะนําโรคไดภาชนะท่ีใชใสและตักรับประทานอาหารตอง

ลางใหสะอาดแลวผึ่งใหแหงทุกครั้งหลังการใชงานเพ่ือจะนําไปใชในม้ือตอไป และควรใชเนื้อสัตวในแต

ละม้ือ สด และไมมีกลิ่นเหม็นในการปรุงอาหาร ดานเครื่องแตงกาย เครื่องนอนของใชสวนตัว ควรจัด

เครื่องแตงกาย เครื่องนอน และของใชท่ีทหารกองประจําการไดรับแจกจายจะตองมีความเหมาะสม

ท้ังรายการและจํานวนท่ีไดรับ รวมท้ังมีคุณภาพดีพอท่ี ควรมีรานจําหนายเครื่องหมายและเครื่องแบบ

ทหารในราคาท่ีประหยัดและเปนธรรมและควรจัดใหมีอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการซักรีดเสื้อผาแก

ทหารกองประจําการดานท่ีพักอาศัย ควรมีปายคําขวัญรณรงคตอตานยาเสพติดอบายมุขควรจัดโรง

นอนทหารใหเปนระเบียบ เชนจัดระเบียบตูจัดเตียงทหาร จัดทําความสะอาดพ้ืนท่ีดานสุขภาพรางกาย 

ควรจัดใหมีตูยา เครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจําหนวยหรือกองรอยควรมีการสอน แนะนําปลูกฝงคา 

นิยมใหทหารกองประจําการมีความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัย และการออกกําลังกาย ดานสวัสดิการ 

ควรมีหองตัดผมเครื่องมือและอุปกรณสะอาดบริการในราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรมควรมีบริการ

ไปรษณียโทรศัพททางไกล เพ่ือใหบริการแกทหารกองประจําการ และควรมีการประชาสัมพันธให

ทหารกองประจําการรูจักอดออมลดละเลิกอบายมุข เพราะเม่ือปลดเปนทหารกองหนุนแลวจะไดมีเงิน

ในการประกอบอาชีพ และในดานคุณธรรมและจริยธรรมควรมีสวนรวมกิจกรรมทางศาสนาโดยพรอม

เพรียงกัน เชน ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร ควรมีการอบรมและปฏิบัติธรรมโดยอนุศาสนาจารยตาม

ประเพณีทางศาสนา และควรมีการรณรงค อบรมไมใหยุงเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกประเภท 

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลยผูวิจัยไดนําเอาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ กระทรวงกลาโหม (2542, หนา 25) และองคประกอบคุณภาพชีวิตของ วอลตัน 

(Walton, 2005, pp. 312-316) นํามาเปนแนวทางการวิจัยซ่ึงเสนอเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

  (Independent Variables)  (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

1) ระดับการศึกษา 

2) ระยะเวลารับราชการ 

 ทหาร 

3) อัตราเงินเดือน 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวย

พัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 8 ดาน 
 

1) ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

2) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

3) ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

4) ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน 

5) ดานการทํางานรวมกัน 

6) ดานธรรมนูญในองคการ 

7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานงาน 

8) ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม 

 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ผูศึกษาไดใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ

ประเภทสํารวจ (Survey Research) โดยไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร (Population)  

ประชากรชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลย จํานวน 130 นาย 

3.1.2 กลุมตัวอยาง (Sample)    

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย จํานวน 98 นาย ไดจากการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (1970) 

อางถึงใน กัลยา วานิชยบัญชา (2548 หนา 27) โดยมีสูตรการกําหนดจํานวนกลุมอยางดังนี้ 

   n    =    2Ne1
N
+

 
 

เม่ือ n = จํานวนกลุมตัวอยาง 

 N  =  จํานวนประชากร 

 e  =  ความคาดเคลื่อนจากการประมาณคา (การวิจัยครั้งนี้ใชคา e = 0.05)  

   ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

แทนคาดวย N = 130  
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   n     =    
( )20.051301

130
+

 

  จะได  n     =    98 

ดังนั้นเพ่ือใหจํานวนกลุมตัวอยาง 98 นาย 

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) เนื่องจากเหมาะสมกับประชากรท่ีมีขนาดเล็ก และมีกรอบของการสุมตัวอยาง (Sampling 

Frame) ท่ีสมบูรณ และประชากรมีความเปนเอกพันธ (Homogenous) และสถานท่ีอยูของประชากร

ไมกระจัดกระจาย โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้ (เพ็ญแข แสงแกว, 2541 หนา 64) 

ข้ันตอนท่ี 1 สรางกรอบของการสุมตัวอยาง นั้นไดแก กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย จากจํานวนประชากร 130 นาย 

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดหรือคํานวณหาจํานวนตัวอยางท่ีเหมาะสมกับขนาดของประชากร ซ่ึง

ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 98 นาย 

ข้ันตอนท่ี 3 สุมหนวยตัวอยางท่ีเปนกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย แบบงายดวยวิธีการจับฉลาก (The Lottery Method) โดยผูวิจัยทําการสลากข้ึนมา เขียน

หมายเลขตั้งแตหมายเลข 1-130 จากนั้นหยิบฉลากครั้งละ 1 ใบ โดยไมใสกลับคือ จนครบจํานวนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 98 ราย  

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน 

ไดแก 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง คําตอบมีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลารับราชการ และ

อัตรา เงินเดือน  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวย

พัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย คําตอบมีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็น ดังนี้ มี

คุณภาพชีวิตอยูในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เปน

แบบสอบถามประเภทปลายเปด 

 

3.4 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีวิธีการสรางและการหา

คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตกําลังพลของกองทัพบก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลวรวบรวมขอมูลท่ีไดสรางเปนขอคําถาม

ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก ดานอาหารและโภชนาการ ดานเครื่องแตงกาย ดานเครื่องนอน

และของใชสวนตัว ดานท่ีพักอาศัย ดานสุขภาพรางกาย ดานสวัสดิการ และดานคุณธรรมจริยธรรม  

3.4.2 ดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัย ตามกรอบแนวคิดท่ีได

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 

3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน โดยให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสมของ

สํานวนภาษาท่ีใชสื่อความหมายใหชัดเจน และใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item ; Objective 

Congruence : IOC) ซ่ึงกําหนดเกณฑการพิจารณาแบบสอบถามแตละขอ ดังนี้ 

   สอดคลอง =  +1 

  ไมแนใจ =  0 

  ไมสอดคลอง =  -1 

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม 5 ทาน ไดแก 

1. รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2. ดร.ประดิษฐ คําดี อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3. ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล อาจารยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   จังหวัดขอนแกน 

4. ดร.ทองแพ ไชยตนเทือก อาจารยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   จังหวัดขอนแกน 

5. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารยมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

3.4.4 นําเครื่องมือไปทดลองใชเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Try out) กับ

ประชากรท่ีเปนกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัดเลย และไมถูกเลือกใหเปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน (Reliability Coefficient) ของ 
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ครอนบาคสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ท่ีมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ ไมต่ํากวา 0.80 ผลจากการ

คํานวณหาคาความเชื่อม่ันในครั้งนี้ไดเทากับ 0.984 

3.4.5 นําเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีผานการทดลองมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองและ

เหมาะสมแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยผลครั้งนี้ 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1 ทําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ถึงกําลังพลหนวย

พัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับกําลังพลท่ีถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง 

3.5.2 ผูวิจัยทําการชี้แจงแลวแจกแบบสอบถามใหกับกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใหตอบ

แบบสอบถาม จากนั้นสงขอมูลกลับมายังผูวิจัย  

3.5.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

3.6.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวา สมบูรณ ถูกตอง

ทุกฉบับ 

3.6.2 ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) และกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

 คุณภาพชีวิต ระดับมากท่ีสุด กําหนดให 5  คะแนน 

 คุณภาพชีวิต ระดับมาก กําหนดให 4  คะแนน 

 คุณภาพชีวิต ระดับปานกลาง กําหนดให 3  คะแนน 

 คุณภาพชีวิต ระดับนอย กําหนดให 2  คะแนน 

 คุณภาพชีวิต ระดับนอยท่ีสุด กําหนดให 1  คะแนน 

3.6.3 จากนั้นประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป และกําหนดเกณฑ

แปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2544, หนา 103) 

 คาเฉลี่ยระหวาง  4.51-5.00  หมายถึง มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง  3.51-4.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 
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 คาเฉลี่ยระหวาง  2.51-3.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยระหวาง  1.51-2.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.50  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

3.7.1 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใชหา

คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (percentage) และพรรณนาความตามเนื้อหา (Content Analysis) 

แลวนําเสนอในรูปตาราง 

3.7.2 วิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.)  

3.7.3 การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวย

พัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย จําแนกตาม 

ระยะเวลารับราชการทหาร รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) ท่ีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

1. การหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละขอ 

    IOC   =   
N
X∑  

 เม่ือ IOC  =  ดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหา หรือระหวางขอ 

    ของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค 

  ∑X  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน 

   N  =  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

2. การหาคารอยละ (Percentage) 

    P   =   
n
100X×  

 เม่ือ P  =  คารอยละ 

  X  =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

  n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 
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3. การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

    Χ    =   
n
∑X  

 เม่ือ Χ   =  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

  n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

4. การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) 

    S.D   =   ( )
( )1nn

2fx2fxn
−

∑ ∑−  

 เม่ือ S.D.  =  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑ fX   =  ผลรวมคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม 

  n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

5. สถิติทดสอบสมมติฐาน 

ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

    F = 
wMS
bMS  

 เม่ือ F  =  คาสถิติ 

  MSb  =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

  MSw  =  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

6. สูตรการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (คาสัมประสิทธิ์อัลฟา ; α-Coefficient) 

    α = 














 ∑
−

2
ts

2
is1

1-k
k  

 เม่ือ α  =  คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (คาความเชื่อม่ัน) 

  k  =  จํานวนขอของแบบสอบถาม 

  ∑ 2
ts  =  ผลรวมของคาความแปรปรวน 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanti-

tative Research) โดยผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใหความหมายไว ดังนี้ 

Χ  หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยาง 

S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุมตัวอยาง 

n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 

F หมายถึง คาสถิติท่ีใชทดสอบนัยสําคัญของคาเฉลี่ย 3 กลุมตัวอยาง ข้ึนไป (F-test) 

SS หมายถึง ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

MS หมายถึง คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 

df หมายถึง ระดับชั้นขององศาอิสระ (Degree of freedom) 

Sig. หมายถึง คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant level) 

* หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2 ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา 

การเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบเปรียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา 

การเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 



   39 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยเรื่องนี้กลุมตัวอยาง กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง จังหวัด

เลย จํานวน 98 นาย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลารับราชการ และอัตราเงินเดือน 

โดยใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบ 

การบรรยาย ปรากฏตามตารางท่ี 4.1-4.5 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 86 87.76 

หญิง 12 12.24 

รวม 98 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 

87.76 และเปนเพศหญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.24 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 38 38.78 

31 - 50 ป 36 36.73 

มากกวา 50 ป 24 24.49 

รวม 98 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอย

ละ 38.78 รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36.73 และอายุมากกวา 50 ป 

จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.49 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษา 32 32.65 

อนุปริญญา/ปวส.. 34 34.70 

ปริญญาตรี 32 32.65 

รวม 98 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จบอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 34 คน คิดเปน

รอยละ 34.70 รองลงมา จบมัธยมศึกษา กับปริญญาตรี ระดับการศึกษาละ จํานวน 32 คน คิดเปน

รอยละ 34.70  

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ จํานวน รอยละ 

1 - 10 ป 21 21.43 

11 - 20 ป 67 68.37 

21 ป ข้ึนไป 10 10.20 

รวม 98 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ผูตอบสอบถามมีระยะเวลารับราชการ ระหวาง 11-20 ป จํานวน 67 คน

คิดเปนรอยละ 68.37 รองลงมาคือ 1-10 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.43 และ 21 ป ข้ึนไป 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.20 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

ตราเงินเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 25.51 

15,001 - 200,00 บาท  57 58.16 

มากกวา 20,000 บาท 16 16.33 

รวม 98 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอัตราเงินเดือน ระหวาง 15,001-200,00 

บาท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 58.16 รองลงมาคือ อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท จํานวน 

25 คน คิดเปนรอยละ 25.51 และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอย

ละ 16.33 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย 

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย จํานวน 9 ดาน ไดแก ดาน

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนา

ความรูความสามารถของบุคลากร ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ดานการทํางานรวมกัน 

ดานธรรมนูญในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และดานความเก่ียวของและ

เปนประโยชนตอสังคม โดยใชสถิติพรรณนาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) จากกลุมตัวอยาง แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏผลการผลการศึกษาดัง

ตารางท่ี 4.6-4.14 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวมและรายดาน 
 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 3.00 0.48 ปานกลาง 

2. ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.09 0.55 ปานกลาง 

3. ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 3.01 0.50 ปานกลาง 

4. ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน 3.04 0.56 ปานกลาง 

5. ดานการทํางานรวมกัน 3.10 0.47 ปานกลาง 

6. ดานธรรมนูญในองคการ 3.02 0.52 ปานกลาง 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 3.01 0.41 ปานกลาง 

8. ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม 3.18 0.62 ปานกลาง 

รวม 3.05 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม อยูในระดับปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางท้ัง 8 ดาน เรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ย

จากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ ดานการ
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ทํางานรวมกัน ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการ

ทํางาน ดานธรรมนูญในองคการ ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางาน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 
 

ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. เงินเดือนท่ีไดรับเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว 3.19 0.70 ปานกลาง 

2. เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 3.05 0.62 ปานกลาง 

3. ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับการทํางานลวงเวลา 2.93 0.65 ปานกลาง 

4. คาตอบแทนท่ีไดรับทําใหคุณภาพชีวิตของทานดีข้ึน 2.97 0.63 ปานกลาง 

5. คาตอบแทนท่ีไดรับตรงกับความตองการของทาน 2.84 0.65 ปานกลาง 

รวม 3.00 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมและเพียงพอ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปาน

กลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “เงินเดือนท่ีไดรับ

เพียงพอตอการใชจายในครอบครัว” รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับ

หนาท่ีความรับผิดชอบ” และขอ 4 ท่ีวา “คาตอบแทนท่ีไดรับทําใหคุณภาพชีวิตของทานดีข้ึน” สวน

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 5 ท่ีวา “คาตอบแทนท่ีไดรับตรงกับความตองการของทาน” 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
 

ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของทาน 2.98 0.72 ปานกลาง 

2. สถานท่ีปฏิบัติงานมีเครื่องมือสํานักงานอํานวยความสะดวกอยาง

ครบครัน 3.00 0.73 ปานกลาง 

3. หนวยงานมีการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 3.18 0.84 ปานกลาง 

4. หนวยงานของทานมีการจัดทํา 5ส. อยางเปนประจํา 3.10 0.87 ปานกลาง 

5. หนวยงานของทานมีการจัดสถานท่ีพักผอนอยางเหมาะสม เชน 

หองอานหนังสือ หองอินเตอรเน็ต ศาลาอเนกประสงคเปนตน 3.16 0.65 ปานกลาง 

รวม 3.09 0.55 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุข 

ลักษณะและปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปาน

กลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 3 ท่ีวา “หนวยงานมีการดูแล

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง” รองลงมาคือ ขอ 5 ท่ีวา “หนวยงานของทานมีการจัดสถานท่ีพักผอน

อยางเหมาะสม เชน หองอานหนังสือ หองอินเตอรเน็ต ศาลาอเนกประสงค เปนตน” และขอ 4 ท่ีวา 

“หนวยงานของทานมีการจัดทํา 5ส. อยางเปนประจํา” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 1 ท่ีวา 

“สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของทาน” 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 
 

ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. หนวยงานของทานใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและความ 

สามารถของบุคลากร 3.14 0.72 ปานกลาง 

2. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหกับทานมีความคิดริเริ่มสราง 

สรรค 2.90 0.70 ปานกลาง 

3. ทานมีโอกาสไดรับทราบวาตนเองปฏิบัติงานไดผลอยางไร 3.01 0.57 ปานกลาง 

4. หนวยงานของทานมีการสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดไดมีโอกาส

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 3.08 0.68 ปานกลาง 

5. หนวยงานของทานมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถใน

สาขาตาง ๆ มาใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานเปนประจํา 2.91 0.58 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความ 

สามารถของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปาน

กลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “หนวยงานของทานให

ความสําคัญกับการพัฒนาความรูและความสามารถของบุคลากร” รองลงมาคือ ขอ 4 ท่ีวา “หนวยงาน

ของทานมีการสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน” และขอ 3 ท่ีวา “ทานมี

โอกาสไดรับทราบวาตนเองปฏิบัติงานไดผลอยางไร” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 2 ท่ีวา 

“หนวยงานของทานเปดโอกาสใหกับทานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค” 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน 
 

ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูท่ีมีความรูความสามารถไดมี

ความกาวหนาในงานอยางยุติธรรม 2.88 0.79 ปานกลาง 

2. ทานพอใจกับโอกาสกาวหนาในสายงานอาชีพรับราชการทหาร 2.96 0.74 ปานกลาง 

3. ทานมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 3.05 0.75 ปานกลาง 

4. ทานพอใจกับวิธีการเลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน 3.02 0.63 ปานกลาง 

5. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรสามาถนําวุฒิการศึกษา

มาปรับตําแหนงหรือเลื่อนข้ันได 3.29 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.56 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ

ปานกลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 5 ท่ีวา “หนวยงานของทาน

เปดโอกาสใหบุคลากรสามาถนําวุฒิการศึกษามาปรับตําแหนงหรือเลื่อนข้ันได” รองลงมาคือ ขอ 3 ท่ีวา 

“ทานมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน” และขอ 4 ท่ีวา “ทานพอใจกับวิธีการเลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการ

งาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูท่ีมีความรูความ 

สามารถไดมีความกาวหนาในงานอยางยุติธรรม” 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน 
 

ดานการทํางานรวมกัน 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ทานมีโอกาสหรือรวมงานพัฒนาความสัมพันธกับผูรวมงานอยาง

สมํ่าเสมอ 3.26 0.60 ปานกลาง 

2. ภายในหนวยงานมีการติดตอสื่อสารกันไดอางมีประสิทธิภาพ 3.16 0.59 ปานกลาง 

3. ภายในหนวยงานของทานมีการแบงปนขอมูลการทํางานซ่ึงกัน

และกัน 3.16 0.60 ปานกลาง 

4. หนวยงานของทานมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซับซอน 3.00 0.63 ปานกลาง 

5. ภายในหนวยงานของทานไดมีการจัดการประชุมทุกเดือนเพ่ือสง 

เสริมการทํางานเปนทีม 2.92 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.47 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “ทานมีโอกาสหรือรวมงานพัฒนาความสัมพันธ

กับผูรวมงานอยางสมํ่าเสมอ” รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “ภายในหนวยงานมีการติดตอสื่อสารกันไดอางมี

ประสิทธิภาพ” กับขอ 3 ท่ีวา “ภายในหนวยงานของทานมีการแบงปนขอมูลการทํางานซ่ึงกันและกัน” 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “ภายในหนวยงานของทานไดมีการจัดการประชุมทุกเดือนเพ่ือ

สงเสริมการทํางานเปนทีม” 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ 
 

ดานธรรมนูญในองคการ 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคตอทานและเพ่ือนรวมงานในการ

ทํางาน 2.97 0.74 ปานกลาง 

2. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงาน 2.95 0.66 ปานกลาง 

3. เม่ือกําลังพลมีการกระทําความผิดทานจะไดรับการพิจารณาสอบ 

สวนหรือถูกลงโทษดวยความเปนธรรมและยุติธรรม 3.04 0.64 ปานกลาง 

4. หนวยงานของทานมีการประเมินผลงานอยางเปนธรรม 3.02 0.63 ปานกลาง 

5. หนวยงานของทานมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ

เหมาะสม 3.10 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.02 0.52 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 5 ท่ีวา “หนวยงานของทานมีกฎระเบียบในการปฏิบัติ 

งานท่ีชัดเจนและเหมาะสม” รองลงมาคือ ขอ 3 ท่ีวา “เม่ือกําลังพลมีการกระทําความผิดทานจะไดรับ

การพิจารณาสอบสวนหรือถูกลงโทษดวยความเปนธรรมและยุติธรรม” และขอ 4 ท่ีวา “หนวยงาน

ของทานมีการประเมินผลงานอยางเปนธรรม” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 ท่ีวา “หนวยงาน

ของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน” 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ปริมาณงานท่ีทานไดรับผิดชอบอยูมีความเหมาะสมกับเวลาการ

ทํางานและตามเวลาราชการ 3.34 0.61 ปานกลาง 

2. ทานมีสิทธิ์ในการหยุดพักผอนในวันหยุดราชการอยางเพียงพอ 3.10 0.55 ปานกลาง 

3. ทานมีเวลาสวนตัวใหกับบุคลากรในครอบครัวหรือเพ่ือนรวมงาน 2.92 0.67 ปานกลาง 

4. ทานไมมีงานดวนมารบกวนเวลาพักผอนในเวลาสวนตัว 2.81 0.64 ปานกลาง 

5. ทานมีความพึงพอใจกับจํานวนวันหยุดพักผอนของทานท่ีไดรับ 2.87 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.41 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปาน

กลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “ปริมาณงานท่ีทานไดรับ 

ผิดชอบอยูมีความเหมาะสมกับเวลาการทํางานและตามเวลาราชการ” รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “ทานมี

สิทธิ์ในการหยุดพักผอนในวันหยุดราชการอยางเพียงพอ” และขอ 3 ท่ีวา “ทานมีเวลาสวนตัวใหกับ

บุคลากรในครอบครัวหรือเพ่ือนรวมงาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 4 ท่ีวา “ทานไมมีงานดวน

มารบกวนเวลาพักผอนในเวลาสวนตัว” 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม 
 

ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม 
ระดับคุณภาพชีวิต 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานของทานเก่ียวกับ

สังคม 3.15 0.72 ปานกลาง 

2. บุคคลท่ัวไปใหความรวมมือในกิจกรรมทางสังคมท่ีหนวยงานของ

ทานรับผิดชอบ 3.09 0.63 ปานกลาง 

3. ทานมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการทําประโยชน

ใหแกสังคม 3.20 0.81 ปานกลาง 

4. หนวยงานของทานมีความพรอมท่ีจะทําประโยชนใหกับสังคม 3.18 0.87 ปานกลาง 

5. หนวยงานของทานไดทําประโยชนใหกับสังคมจนเปนท่ียอมรับ

จากสังคมสวนรวม 3.28 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.62 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปน

ประโยชนตอสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง

ทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 5 ท่ีวา “หนวยงานของทานไดทํา

ประโยชนใหกับสังคมจนเปนท่ียอมรับจากสังคมสวนรวม” รองลงมาคือ ขอ 3 ท่ีวา “ทานมีความเสีย 

สละและยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกสังคม” และขอ 5 ท่ีวา “หนวยงานของทานมี

ความพรอมท่ีจะทําประโยชนใหกับสังคม” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 ท่ีวา “บุคคลท่ัวไปให

ความรวมมือในกิจกรรมทางสังคมท่ีหนวยงานของทานรับผิดชอบ” 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย 

 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลยท่ีมี ระดับการศึกษา ระยะเวลารับราชการทหาร และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีแตกตางกัน ปรากฏตารางท่ี 4.15-4.32 

 สมมติฐานท่ี 1 กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลยแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.12 0.36 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.09 0.45 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 2.94 0.34 ปานกลาง 

รวม 98 3.05 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.15 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม พบวา กําลังพลท่ีมีระดับ

การศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

ของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.582 2 0.291 1.937 0.150 

ภายในกลุม 14.275 95 0.150   

รวม 14.857 97    
 

  จากตารางท่ี 4.16 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 2.99 0.58 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.06 0.47 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 2.93 0.36 ปานกลาง 

รวม 98 3.00 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรม

และเพียงพอ กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ

ปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการ

วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.269 2 0.134 0.583 0.560 

ภายในกลุม 21.890 95 0.230   

รวม 22.158 97    
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.16 0.59 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.18 0.59 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 2.91 0.44 ปานกลาง 

รวม 98 3.09 0.55 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย กําลังพลท่ีมี ระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ

ปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลัง

พล ปรากฏตามตารางท่ี 4.20 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.537 2 0.768 2.579 0.081 

ภายในกลุม 28.303 95 0.298   

รวม 29.840 97    
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไมแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.09 0.50 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.06 0.58 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 2.86 0.35 ปานกลาง 

รวม 98 3.01 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากรกําลังพลท่ีมี ระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/

ปวส. และปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผล

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.22 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.022 2 0.511 2.128 0.125 

ภายในกลุม 22.811 95 0.240   

รวม 23.833 97    
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ไมแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.15 0.43 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.11 0.63 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 2.86 0.54 ปานกลาง 

รวม 98 3.04 0.56 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและ

ม่ันคงในการทํางาน กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. 

และปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการ

วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.24 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.615 2 0.808 2.713 0.071 

ภายในกลุม 28.278 95 0.298   

รวม 29.893 97    
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.19 0.46 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.09 0.48 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 3.02 0.47 ปานกลาง 

รวม 98 3.10 0.47 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกันกําลัง

พลท่ีมี ระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรีมีคุณภาพ 

ชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.26 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.457 2 0.229 1.031 0.361 

ภายในกลุม 21.083 95 0.222   

รวม 21.540 97    
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.11 0.49 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.08 0.54 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 2.86 0.51 ปานกลาง 

รวม 98 3.02 0.52 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ

กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี  

มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบ 

เทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.28 

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.239 2 0.619 2.356 0.100 

ภายในกลุม 24.975 95 0.263   

รวม 26.214 97    
 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.04 0.36 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.04 0.47 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 2.94 0.38 ปานกลาง 

รวม 98 3.01 0.41 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางานงาน กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/

ปวส. และปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผล

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.30 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.224 2 0.112 0.676 0.511 

ภายในกลุม 15.732 95 0.166   

รวม 15.956 97    
 

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา 32 3.23 0.66 ปานกลาง 

อนุปริญญา/ปวส. 34 3.13 0.62 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 32 3.19 0.59 ปานกลาง 

รวม 98 3.18 0.62 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและ

เปนประโยชนตอสังคม กําลังพลท่ีมี ระดับการศึกษาท้ังท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา/

ปวส. และปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผล

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.32 

 

ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.173 2 0.086 0.221 0.802 

ภายในกลุม 37.034 95 0.390   

รวม 37.207 97    
 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม ไมแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติ 
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 สมมติฐานท่ี 2 กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.33-4.54 
 

ตารางท่ี 4.33 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.08 0.29 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 3.00 0.40 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.35 0.43 ปานกลาง 

รวม 98 3.05 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม กําลังพลท่ีมี ระยะ 

เวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะเวลา 21 ป ข้ึนไปมีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลัง

พล ปรากฏตามตารางท่ี 4.34 
 

ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.080 2 0.540 3.724 0.028* 

ภายในกลุม 13.777 95 0.145   

รวม 14.857 97    
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  จากตารางท่ี 4.35 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fischer ผล

ปรากฏตามตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

โดยรวม จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least 

Significant Difference) ของ Fisher 
 

ระยะเวลารับราชการ Χ  1 - 10 ป 11 - 20 ป 21 ป ข้ึนไป 

1 - 10 ป 3.08 - 0.08 0.27* 

11 - 20 ป 3.00  - 0.35* 

21 ป ข้ึนไป 3.35   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระยะเวลารับ

ราชการ เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ 

ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป กับ 21 ป ข้ึนไป กับระยะเวลารับราชการ 11-20 ป กับ 21 ป ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ จําแนกตาม

ระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.02 0.54 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 2.99 0.46 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.00 0.53 ปานกลาง 

รวม 98 3.00 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานดานคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมและเพียงพอ กําลังพลท่ีมี ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะเวลา 21 ป 

ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล 

ปรากฏตามตารางท่ี 4.37 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท่ีมีระยะเวลารับราชการ

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.016 2 0.008 0.033 0.967 

ภายในกลุม 22.143 95 0.233   

รวม 22.158 97    
 

 จากตารางท่ี 4.37 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จําแนก

ตามระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.12 0.60 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 3.02 0.52 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.44 0.61 ปานกลาง 

รวม 98 3.09 0.55 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานดานสิ่งแวดลอมท่ีถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย กําลังพลท่ีมี ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และ

ระยะเวลา 21 ป ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผล

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.39 

 

ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ท่ีมีระยะเวลารับ

ราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.567 2 0.784 2.633 0.077 

ภายในกลุม 28.273 95 0.298   

รวม 29.840 97    
 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

จําแนกตามระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 2.98 0.33 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 2.97 0.51 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.32 0.63 ปานกลาง 

รวม 98 3.01 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร กําลังพลท่ีมี ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะ 

เวลา 21 ป ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลางซ่ึงผลการ

วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.41 

 

ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ท่ีมีระยะเวลารับ

ราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.085 2 0.542 2.265 0.109 

ภายในกลุม 22.749 95 0.239   

รวม 23.833 97    
 

 จากตารางท่ี 4.41 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน จําแนกตาม

ระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.06 0.37 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 2.98 0.58 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.42 0.58 ปานกลาง 

รวม 98 3.04 0.56 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.42 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและ

ม่ันคงในการทํางาน กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะเวลา 

21 ป ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ

กําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.43 

 

ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ท่ีมีระยะเวลารับราชการ

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.723 2 0.862 2.906 0.060 

ภายในกลุม 28.169 95 0.297   

รวม 29.893 97    
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตามระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.07 0.33 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 3.04 0.44 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.58 0.67 ปานกลาง 

รวม 98 3.10 0.47 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน 

กําลังพลท่ีมี ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะเวลา 21 ป ข้ึนไป มีคุณภาพ

ชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.45 

 

ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 2.578 2 1.289 6.459 0.002* 

ภายในกลุม 18.962 95 0.200   

รวม 21.540 97    
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fischer ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.46 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดาน

การทํางานรวมกัน จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปนรายคูตามวิธีการของ 

LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

ระยะเวลารับราชการ Χ  1 - 10 ป 11 - 20 ป 21 ป ข้ึนไป 

1 - 10 ป 3.07 - 0.03 0.51* 

11 - 20 ป 3.04  - 0.54* 

21 ป ข้ึนไป 3.58   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตาม

ระยะเวลารับราชการ เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จํานวน 2 คู คือ ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป กับ 21 ป ข้ึนไป กับระยะเวลารับราชการ 11-20 ป กับ 

21 ป ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ จําแนกตามระยะเวลารับ

ราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.10 0.41 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 2.94 0.52 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.38 0.55 ปานกลาง 

รวม 98 3.02 0.52 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.47 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ 

กําลังพลท่ีมี ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะเวลา 21 ป ข้ึนไป มีคุณภาพ

ชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.48  

 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.872 2 0.936 3.652 0.030* 

ภายในกลุม 24.342 95 0.256   

รวม 26.214 97    
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

  จากตารางท่ี 4.48 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fischer ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.49 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดาน

ธรรมนูญในองคการ จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปนรายคูตามวิธีการของ 

LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

ระยะเวลารับราชการ Χ  1 - 10 ป 11 - 20 ป 21 ป ข้ึนไป 

1 - 10 ป 3.10 - 0.16 0.28* 

11 - 20 ป 2.94  - 0.44* 

21 ป ข้ึนไป 3.38   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ 

จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป กับ 21 ป ข้ึนไป และระยะเวลารับราชการ 

11-20 ป กับ 21 ป ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน จําแนก

ตามระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.10 0.33 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 2.97 0.44 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.02 0.32 ปานกลาง 

รวม 98 3.01 0.41 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.50 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางาน กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะเวลา 

21 ป ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการ

วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.51 

 

ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ท่ีมีระยะเวลารับราชการ

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.279 2 0.140 0.846 0.432 

ภายในกลุม 15.677 95 0.165   

รวม 15.956 97    
 

 จากตารางท่ี 4.51 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนก

ตามระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 10 ป 21 3.21 0.60 ปานกลาง 

11 - 20 ป 67 3.10 0.55 ปานกลาง 

21 ป ข้ึนไป 10 3.64 0.93 ปานกลาง 

รวม 98 3.18 0.62 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.52 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปน

ประโยชนตอสังคม กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการ 1-10 ป ระยะเวลา 11-20 ป และระยะเวลา 21 ป 

ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.53 

 

ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม ท่ีมีระยะเวลารับ

ราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 2.516 2 1.258 3.445 0.036* 

ภายในกลุม 34.691 95 0.365   

รวม 37.207 97    
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.53 พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีคุณภาพชีวิตจาก

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant 

Difference) ของ Fischer ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.54 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดาน

ความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปน

รายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

ระยะเวลารับราชการ Χ  1 - 10 ป 11 - 20 ป 21 ป ข้ึนไป 

1 - 10 ป 3.21 - 0.11 0.43* 

11 - 20 ป 3.10  - 0.54* 

21 ป ข้ึนไป 3.64   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.54 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ความเก่ียวของและเปน

ประโยชนตอสังคม จําแนกตามระยะเวลารับราชการ เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ ระยะเวลารับราชการ 1-10 ป กับ 21 ป ข้ึนไป และ

ระยะเวลารับราชการ 11-20 ป กับ 21 ป ข้ึนไป 
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สมมติฐานท่ี 3 กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.55-4.74 

 

ตารางท่ี 4.55 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.11 0.24 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 2.99 0.43 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.21 0.42 ปานกลาง 

รวม 98 3.05 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.55 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม กําลังพลท่ีมี อัตรา

เงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท และอัตราเงินเดือน 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง 

ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.56 

 

ตารางท่ี 4.56 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.722 2 0.361 2.427 0.094 

ภายในกลุม 14.135 95 0.149   

รวม 14.857 97    
 

 จากตารางท่ี 4.56 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ จําแนกตาม

อัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.05 0.52 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 2.99 0.48 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 2.95 0.44 ปานกลาง 

รวม 98 3.00 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.57 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมและเพียงพอ กําลังพลท่ีมี อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-

20,000 บาท และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏ

ตามตารางท่ี 4.58 

 

ตารางท่ี 4.58 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.107 2 0.054 0.231 0.794 

ภายในกลุม 22.051 95 0.232   

รวม 22.158 97    
 

 จากตารางท่ี 4.58 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.59 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จําแนก

ตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.16 0.53 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 3.01 0.56 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.24 0.57 ปานกลาง 

รวม 98 3.09 0.55 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.59 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุข 

ลักษณะและปลอดภัย กําลังพลท่ีมี อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 

15,001-20,000 บาท และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล 

ปรากฏตามตารางท่ี 4.60 

 

ตารางท่ี 4.60 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ท่ีมีอัตราเงินเดือน

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.829 2 0.414 1.357 0.262 

ภายในกลุม 29.011 95 0.305   

รวม 29.840 97    
 

 จากตารางท่ี 4.60 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลย ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 
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ตารางท่ี 4.61 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.03 0.28 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 2.95 0.55 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.16 0.55 ปานกลาง 

รวม 98 3.01 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.61 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 

15,001-20,000 บาท และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลัง

พล ปรากฏตามตารางท่ี 4.62 

 

ตารางท่ี 4.62 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ท่ีมีอัตราเงินเดือน

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.560 2 0.280 1.143 0.323 

ภายในกลุม 23.273 95 0.245   

รวม 23.833 97    
 

  จากตารางท่ี 4.62 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ไมแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.63 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน จําแนกตาม

อัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.07 0.30 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 2.99 0.62 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.15 0.63 ปานกลาง 

รวม 98 3.04 0.56 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.63 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและ

ม่ันคงในการทํางาน กําลังพลท่ีมี อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-

20,000 บาท และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏ

ตามตารางท่ี 4.64 

 

ตารางท่ี 4.64 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.345 2 0.173 0.555 0.576 

ภายในกลุม 29.548 95 0.311   

รวม 29.893 97    
 

 จากตารางท่ี 4.64 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.08 0.32 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 3.03 0.45 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.39 0.65 ปานกลาง 

รวม 98 3.10 0.47 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.65 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน 

กําลังพลท่ีมี อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท และ

อัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย  

อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 

4.66 

 

ตารางท่ี 4.66 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.627 2 0.814 3.882 0.024* 

ภายในกลุม 19.913 95 0.210   

รวม 21.540 97    
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.66 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบ 

เทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fischer ผลปรากฏตาม

ตารางท่ี 4.67 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดาน

การทํางานรวมกัน จําแนกตามอัตราเงินเดือน เปนรายคูตามวิธีการของ LSD 

(Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

อัตราเงินเดือน Χ  
ไมเกิน  

15,000 บาท 

15,001- 

20,000 บาท 

มากกวา  

20,000 บาท ข้ึนไป 

ไมเกิน 15,000 บาท 3.08 - 0.05 0.31* 

15,001 - 20,000 บาท  3.03  - 0.36* 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 3.39   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.67 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานการทํางานรวมกัน จําแนกตาม

อัตราเงินเดือน เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู 

คือ อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท กับ 15,001-20,000 บาท และอัตราเงินเดือน 15,001-

20,000 บาท กับมากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.68 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.11 0.36 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 2.92 0.55 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.21 0.57 ปานกลาง 

รวม 98 3.02 0.52 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.68 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ 

กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท และ

อัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏตามตารางท่ี 4.70 

 

ตารางท่ี 4.69 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.381 2 0.691 2.642 0.076 

ภายในกลุม 24.833 95 0.261   

รวม 26.214 97    
 

 จากตารางท่ี 4.69 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานธรรมนูญในองคการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 



   83 
 

ตารางท่ี 4.70 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน จําแนก

ตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.10 0.30 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 2.95 0.44 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.06 0.41 ปานกลาง 

รวม 98 3.01 0.41 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.70 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางาน กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-

20,000 บาท และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏ

ตามตารางท่ี 4.72 

 

ตารางท่ี 4.71 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.487 2 0.244 1.496 0.229 

ภายในกลุม 15.469 95 0.163   

รวม 15.956 97    
 

 จากตารางท่ี 4.71 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนก

ตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 15,000 บาท 25 3.26 0.55 ปานกลาง 

15,001 - 20,000 บาท  57 3.05 0.57 ปานกลาง 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 16 3.49 0.79 ปานกลาง 

รวม 98 3.18 0.62 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.72 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปน

ประโยชนตอสังคม กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-

20,000 บาท และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกําลังพล ปรากฏ

ตามตารางท่ี 4.73 

 

ตารางท่ี 4.73 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง 

จังหวัดเลย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม ท่ีมีอัตราเงินเดือน

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 2.870 2 1.435 3.970 0.022* 

ภายในกลุม 34.337 95 0.361   

รวม 37.207 97    
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.73 พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

ของ Fischer ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.74 
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ตารางท่ี 4.74 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดาน

ความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม จําแนกตามอัตราเงินเดือน เปนรายคู

ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

อัตราเงินเดือน Χ  
ไมเกิน  

15,000 บาท 

15,001- 

20,000 บาท 

มากกวา  

20,000 บาท ข้ึนไป 

ไมเกิน 15,000 บาท 3.26 - 0.21 0.23* 

15,001 - 20,000 บาท  3.05  - 0.44* 

มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 3.49   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.74 พบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ดานความเก่ียวของและเปนประโยชน

ตอสังคม จําแนกตามอัตราเงินเดือน เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท กับ 15,001-20,000 บาท และอัตรา

เงินเดือน15,001-20,000 บาท กับมากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาเคลื่อนที่ 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัด

เลย 

 

ตารางท่ี 4.75 แสดงจํานวน และรอยละนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวย

พัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัด

เลย  
 

ขอเสนอแนะ 
จํานวน

ผูตอบ 

รอยละ 

1. ควรเพ่ิมคาเบี้ยเลี้ยงใหแกกําลังพล 28 28.57 

2. ควรปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ 22 22.45 

3. ควรสงเสริมและพัฒนาความรูเรื่องการประกอบอาชีพใหแกกําลังพล 19 19.39 

4. ควรเปดโอกาสใหกําลังพลท่ีมีความรูความสามารถมีความกาวหนา 14 14.29 

5. ควรสงเสริมการพัฒนาความพันธกับผูรวมงานดวยกัน 10 10.20 

6. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 12 12.24 

7. ควรสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ภายในหนวย 8 8.16 

8. ควรลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนในหนวยงาน 5 5.10 
 

หมายเหตุ: หนึ่งคนตอบไดมากกวา 1 คําตอบ หรือบางคนอาจไมตอบเลย 

 จากตารางท่ี 4.76 กําลังพลมีขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

กําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

เรียงลําดับตามคารอยละ จากมากไปหานอย คือ ควรเพ่ิมคาเบี้ยเลี้ยงใหแกกําลังพล จํานวน 28 คน คิด

เปนรอยละ 28.57 รองลงมาคือ ควรปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ จํานวน 22 คน คิด

เปนรอยละ 22.54 ควรสงเสริมและพัฒนาความรูเรื่องการประกอบอาชีพใหแกกําลังพล จํานวน 19 คน 

คิดเปนรอยละ 19.39 ควรเปดโอกาสใหกําลังพลท่ีมีความรูความสามารถมีความกาวหนา จํานวน 14 

คน คิดเปนรอยละ 14.92 ควรสงเสริมการพัฒนาความพันธกับผูรวมงานดวยกัน จํานวน 10 คน คิดเปน 

รอยละ 10.20 ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

12.24 ควรสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ภายในหนวย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.16 

และควรลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนในหนวยงาน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.10  

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) พัฒนา

คุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนา

ดวง จังหวัดเลย 2) เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย และ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย จํานวน 130 นาย การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร ทาโรยามาเน 

จํานวน 98 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 

0.984สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage), 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบการทดสอบคา

เอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตน

ตั้งแตสามกลุมข้ึนไปมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผล อภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สรุปผลไดดังนี้ 

5.1.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 87.76 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

12.24 มีอายุไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 38.78 รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป คิดเปนรอยละ 36.73 

และอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 24.49 จบอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 34.70 รองลงมา 

จบมัธยมศึกษา กับปริญญาตรี ระดับการศึกษาเปนรอยละ 34.70 มีระยะเวลารับราชการ ระหวาง 

11-20 ป คิดเปนรอยละ 68.37 รองลงมาคือ 1-10 ป คิดเปนรอยละ 21.43 และ 21 ป ข้ึนไป คิดเปน
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รอยละ 10.20 มีอัตราเงินเดือน ระหวาง 15,001-200,00 บาท คิดเปนรอยละ 58.16 รองลงมาคือ 

อัตราเงินเดือน ไมเกิน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.51 และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 16.33 

5.1.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวย

พัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยรวมและราย

ดาน เรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอ

สังคม รองลงมาคือ ดานการทํางานรวมกัน ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความ 

กาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ดานธรรมนูญในองคการ ดานการพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคลากร ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “เงิน 

เดือนท่ีไดรับเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว” รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “เงินเดือนท่ีไดรับมีความ

เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 5 ท่ีวา “คาตอบแทนท่ีไดรับ

ตรงกับความตองการของทาน” 

2. ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 3 ท่ีวา 

“หนวยงานมีการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง” รองลงมาคือ ขอ 5 ท่ีวา “หนวยงานของทาน

มีการจัดสถานท่ีพักผอนอยางเหมาะสม เชน หองอานหนังสือ หองอินเตอรเน็ต ศาลาอเนกประสงค 

เปนตน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 1 ท่ีวา “สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของทาน” 

3. ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา 

“หนวยงานของทานใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและความสามารถของบุคลากร” และขอ 3 

ท่ีวา “ทานมีโอกาสไดรับทราบวาตนเองปฏิบัติงานไดผลอยางไร” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 2 

ท่ีวา “หนวยงานของทานเปดโอกาสใหกับทานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค” 

4. ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 5 ท่ีวา 

“หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรสามาถนําวุฒิการศึกษามาปรับตําแหนงหรือเลื่อนข้ันได” 
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รองลงมาคือ ขอ 3 ท่ีวา “ทานมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 1 

ท่ีวา “หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูท่ีมีความรูความสามารถไดมีความกาวหนาในงานอยาง

ยุติธรรม” 

5. ดานการทํางานรวมกัน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “ทานมีโอกาสหรือรวมงาน

พัฒนาความสัมพันธกับผูรวมงานอยางสมํ่าเสมอ” รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “ภายในหนวยงานมีการ

ติดตอสื่อสารกันไดอางมีประสิทธิภาพ” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “ภายในหนวยงาน

ของทานไดมีการจัดการประชุมทุกเดือนเพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม” 

6. ดานธรรมนูญในองคการ พบวา พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 5 ท่ีวา “หนวยงานของทาน

มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเหมาะสม” รองลงมาคือ ขอ 3 ท่ีวา “เม่ือกําลังพลมีการ

กระทําความผิดทานจะไดรับการพิจารณาสอบสวนหรือถูกลงโทษดวยความเปนธรรมและยุติธรรม” 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 ท่ีวา “หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็น

ในการปฏิบัติงาน” 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา 

“ปริมาณงานท่ีทานไดรับผิดชอบอยูมีความเหมาะสมกับเวลาการทํางานและตามเวลาราชการ” และ

ขอ 3 ท่ีวา “ทานมีเวลาสวนตัวใหกับบุคลากรในครอบครัวหรือเพ่ือนรวมงาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ขอ 4 ท่ีวา “ทานไมมีงานดวนมารบกวนเวลาพักผอนในเวลาสวนตัว” 

8. ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 5 ท่ีวา 

“หนวยงานของทานไดทําประโยชนใหกับสังคมจนเปนท่ียอมรับจากสังคมสวนรวม” รองลงมาคือ ขอ 3 

ท่ีวา “ทานมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกสังคม” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ขอ 2 ท่ีวา “บุคคลท่ัวไปใหความรวมมือในกิจกรรมทางสังคมท่ีหนวยงานของทานรับ  

ผิดชอบ” 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี

เพศ อายุ และรายได แตกตางกันตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สามารถสรุปไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลยแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิต
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จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว 

สมมติฐานท่ี 2 กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มี

คุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังนั้นจึงเปนไปตามสมมติฐานท้ังตั้งไว ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

สมมติฐานท่ี 3 กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิต

จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว 

5.13 ขอเสนอแนะตอแนวทางเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

กําลังพลมีขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนา

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เรียงลําดับตามคารอยละ 

จากมากไปหานอย คือ ควรเพ่ิมคาเบี้ยเลี้ยงใหแกกําลังพล คิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมาคือ ควร

ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 22.54 ควรสงเสริมและพัฒนาความรู

เรื่องการประกอบอาชีพใหแกกําลังพล คิดเปนรอยละ 19.39 ควรเปดโอกาสใหกําลังพลท่ีมีความรู

ความสามารถมีความกาวหนา คิดเปนรอยละ 14.92 ควรสงเสริมการพัฒนาความพันธกับผูรวมงาน

ดวยกัน คิดเปนรอยละ 10.20 ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม คิดเปนรอยละ 

12.24 ควรสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ภายในหนวย คิดเปนรอยละ 8.16 และควรลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนในหนวยงาน คิดเปนรอยละ 5.10 

 

5.2 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อน 

ท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สามารถนําผลดังกลาวมา

อภิปรายผลไดดังนี ้ 
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5.2.1 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยรวมและรายดาน 

ไดแก ดานความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ ดานการทํางานรวมกัน ดาน

สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ดานธรรมนูญ 

ในองคการ ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางาน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท่ีเปนเชนนี้อภิราย 

ไดวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพบกเปนนโยบายท่ีดีใหความสําคัญกับชีวิตความ

เปนอยูของกําลังพลท่ีอยูในสังกัด ท้ังกําลังพลเองและครอบครัวเพ่ือใหมีรายไดท่ีเพียงพอ แตอยางไร 

ก็ตาม เนื่องสภาวการณเศรษฐกิจเปนยุคท่ีฝดเคือง ราคาสินคาท้ังอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว

กวาการก็เพ่ิมข้ึนของรายไดครอบครัวกําลังพลในสังกัด ดังนั้นผลออกมาโดยภาพรวมคุณภาพชีวิต 

ของกําลังพลจึงอยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายได สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาดี 

วงศธนะบูรณ ไดทําการศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานจาง สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชรผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ

พนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต 

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการศึกษาของ คเชนทร ชางนอย ไดทําการ 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารมาท่ี 9 คายสมเด็จพระ

เอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ท่ีพบวาคุณภาพชีวิตของนายทหารประทวนอยูในระดับปานกลาง และ

สอดคลองกับ สมบูรณ โลบุญ ไดทําการศึกษาแนวทางการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง

ประจําการกองรอยหนวยข้ึนตรง กรมทหารราบท่ี 6 คายสรรพสิทธิประสงคอําเภอวารินชําราบจังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีพบวา คุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการกองรอยหนวยข้ึนตรง โดยภาพรวมมีการ

พัฒนาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง

ประจําการ เปนนโยบายเพ่ือใหขาราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนระหวาง

รับราชการทหาร และมีความรูในสายวิชาชีพเพ่ือใหนําไปประกอบอาชีพเสริม โดยไดรับบริการ 

สวัสดิการท่ีจําเปนอยางเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงนอกจากจะเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจให

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี เพ่ือรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอยางเต็มความสามารถแลว 

ยังเปนการเสริมสรางภาพพจนท่ีดีของกองทัพอีกดวย (กระทรวงกลาโหม) 

5.2.2 เปรียบเทียบสมมติฐานการวิจัย  

ผลการเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
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นาดวง จังหวัดเลยแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา กําลังพลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิต

จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว นั้นหมายความวากําลังพลไมมีจะมี

การศึกษาระดับใดจะไดรับผลจากนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมือน ๆ กัน สอดคลองกับผลการ 

ศึกษาของ ทวีวัฒน อางนิลพันธ ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ 

ตามหลักพรหมวิหาร 4 : กรณีศึกษาจังหวัดทหารบกบุรีรัมยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ทหารกองประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา ทหารกองประจําการท่ีมีระดับการ 

ศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตมีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ 

จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ จารุวรรณ บัวทุม ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ท่ีพบวา เกษตรกร

ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวมไม

แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา กําลังพลท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มี

คุณภาพชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังนั้นจึงเปนไปตามสมมติฐานท้ังตั้งไว ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานดังกลาวนั้นหมายความ

วา กําลังพลท่ีมีอายุรับราชการตางกันจะไดรับผลจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมเหมือนกัน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของทวีวัฒน อางนิลพันธ ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ทหารกองประจําการ ตามหลักพรหมวิหาร 4 : กรณีศึกษาจังหวัดทหารบกบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา 

ทหารกองประจําการท่ีมีระยะเวลารับราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ทหารกองประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สมมติฐานท่ี 3 กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตจากนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ

นาดวง จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา กําลังพลท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิต

จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกําลังพลหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว นั้นแสดงวา กําลังพลไมวาจะไดรับ

เงินเดือนเทาใดก็ตาม จะมีคุณภาพชีวิติจากนโยบายคุณภาพชีวิตท่ีเหมือน ๆ กัน แตไมถึงอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ จารุวรรณ บัวทุม ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดพิจิตร ท่ีพบวา เกษตรกรท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทวีวัฒน  

อางนิลพันธ ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ ตามหลักพรหมวิหาร  

4 : กรณีศึกษาจังหวัดทหารบกบุรีรัมย ท่ีพบวา อัตราเงินเดือน ท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ จังหวัดทหารบกบุรีรัมยตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมไม

แตกตางกัน และสอดคลองกับ วอลตัน ท่ีกลาววา บุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานพิจารณา

จากเครื่องชี้วัดตาง ๆ เปนเกณฑ คือ คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair 

Compensation) คาตอบแทน หมายถึง การจายใหกับการทํางาน อาจจะเรียกเปนคาจางหรือเงินเดือน 

ก็ได ตามกฎหมายของไทยเรียกวา คาจาง ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน คาลวงเวลา เบี้ยขยัน โบนัสคาตอบแทน

เปนเงินประจํา เบี้ยเลีย้งและสวัสดิการ เปนตน 

5.2.3 ขอเสนอแนะตอแนวทางเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล

หนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

พบวา กําลังพลมีขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวย

พัฒนาเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เรียงลําดับตามคา

รอยละ จากมากไปหานอย คือ ควรเพ่ิมคาเบี้ยเลี้ยงใหแกกําลังพล คิดเปนรอยละ 28.57 ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาปจจุบันคาครองชีพสูง สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาแพง จึงทําใหรายไดของกําลังพลไมเพียงพอ

ตอการยังชีพ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาดี วงศธนะบูรณ ไดทําการศึกษาแนวทางพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร 

ผลการศึกษาพบวา ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน วัดผลไดเปนรูปธรรม ไมใชความรูสึกในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ศราวุธ เสาวิจิตร ได

ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพลทหารราบท่ี 4 คาย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตกําหนดการ

แกปญหาคุณภาพชีวิต ไดแก ดานรายได ขอเสนอแนะของกําลังพล รองลงมาคือ ควรปรับสภาพ 

แวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ คิดเปน รอยละ 22.54 ท้ังท่ีเชนนี้ สภาพแวดลอมมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของทุกองคการหนวยงาน ถาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยสงผลตอการปฏิบัติอยางมี
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ประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาดี วงศธนะบูรณ ไดทําการศึกษาแนวทางพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร ท่ี

พบวา ควรปรับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หนวยงานสงเสริมการตรวจสุขภาพ

ประจําปแกพนักงานจาง 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

สําหรับการวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย มีขอเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมและเพียงพอ ดังนั้นหนวยงานและผูบังคับบัญชาควรฝกอาชีพใหทหารประจําการเพ่ือท่ีจะมีอาชีพ

เงินเดือนท่ีไดรับในปจจุบัน และควรเพ่ิมอัตราเงินเดือนใหขาราชการทหารชั้นประทวนใหมีรายไดท่ี

เพียงพอ นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาควรปลูกฝงใหกําลังพลไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน

แนวทางในการดํารงชีวิต 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษามีการขยายการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตไปยังหนวยทหารในสังกัด

อ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะไดขอมูลสารสนเทศเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพล 

 2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวคุณภาพชีวิตของทหารท่ีเปนกําลังเพ่ือไดขอมูลท่ี

ลึกซ้ึง แลวนํามาใชอธิบายเสริมผลการวิจัยเชิงปริมาณใหเกิดความชัดเจนตอไป 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. ดร.ปดิษฐ คําด ี     

 การศึกษา  Ph.D. (Political Science) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ภูสกุล 

 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

3. ดร.ทองแพ ไชยตนเทือก 

 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

 

4. ดร.วินิจ ผาเจริญ 

 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 

  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

5. ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองคํา      

 การศึกษา Ph.D. (การพัฒนา) 

  ตําแหนงปจจุบัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลรองคํา  

  จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



110 
 

แบบสอบถาม 

เรื่อง 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

 

คําช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการ 

เคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

2. ในการตอบแบบสอบถามท้ัง 2 ตอนนี้ ขอไดโปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามใหครบ 

ถวนทุกขอตามความเปนจริง 

3.  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชเปนขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในการทําวิจัยเทานั้น และจะนํา 

เสนอผลการวิจัยในภาพรวม จะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน และขอขอบคุณทานท่ีไดอนุเคราะหตอบ

แบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 

  

1. เพศ    

 (     ) 1. ชาย   

 (     ) 2. หญิง 

 

2. อายุ   

 (     ) 1. ไมเกิน 30 ป  

 (     ) 2. 31-50 ป  

 (     ) 3. มากกวา 50 ป 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน  

 (     ) 1. มัธยมศึกษา 

 (     ) 2. อนุปริญญา/ปวส.   

 (     ) 3. ปริญญาตรี 

 (     ) 4. ปริญญาโท  

 (     ) 5. ปริญญาเอก  

 (     ) 6. การศึกษาอ่ืน ๆ  

 

4. ระยะเวลารับราชการตั้งแตเริ่มบรรจุรับราชการทหารถึงปจจุบัน ……………… ป 

 

5. อัตราเงินเดือนท่ีทานไดรับ ...............................บาท/เดือน 
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ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

 

คําช้ีแจง ขอใหทานใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

คุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิต 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ      

1. เงินเดือนท่ีไดรับเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว      

2. เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ      

3. ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับการทํางานลวงเวลา      

4. คาตอบแทนท่ีไดรับทําใหคุณภาพชีวิตของทานดีข้ึน      

5. คาตอบแทนท่ีไดรับตรงกับความตองการของทาน      

ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย      

6. สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของทาน      

7. สถานท่ีปฏิบัติงานมีเครื่องมือสํานักงานอํานวยความสะดวก 

อยางครบครัน      

8. หนวยงานมีการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง      

9. หนวยงานของทานมีการจัดทํา 5ส. อยางเปนประจํา      

10. หนวยงานของทานมีการจัดสถานท่ีพักผอนอยางเหมาะสม 

เชน หองอานหนังสือ หองอินเตอรเน็ต ศาลาอเนกประสงค 

เปนตน      

ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร      

11. หนวยงานของทานใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู

และความสามารถของบุคลากร      

12. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหกับทานมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค      

13. ทานมีโอกาสไดรับทราบวาตนเองปฏิบัติงานไดผลอยางไร      

14. หนวยงานของทานมีการสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดไดมี

โอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน      
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คุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิต 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

15. หนวยงานของทานมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความ 

สามารถในสาขาตาง ๆ มาใหความรูแกบุคลากรในหนวย 

งานเปนประจํา      

ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน      

16. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูท่ีมีความรูความสามารถ

ไดมีความกาวหนาในงานอยางยุติธรรม      

17. ทานพอใจกับโอกาสกาวหนาในสายงานอาชีพรับราชการ

ทหาร      

18. ทานมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน      

19. ทานพอใจกับวิธีการเลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน      

20. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรสามาถนําวุฒิ

การศึกษามาปรับตําแหนงหรือเลื่อนข้ันได      

ดานการทํางานรวมกัน      

21. ทานมีโอกาสหรือรวมงานพัฒนาความสัมพันธกับผูรวมงาน

อยางสมํ่าเสมอ      

22. ภายในหน วยงานมีการติ ดต อสื่ อสารกันได อย าง มี

ประสิทธิภาพ      

23. ภายในหนวยงานของทานมีการแบงปนขอมูลการทํางาน

ซ่ึงกันและกัน      

24. หนวยงานของทานมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี

ซับซอน      

25. ภายในหนวยงานของทานไดมีการจัดการประชุมทุกเดือน

เพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม      

ดานธรรมนูญในองคการ      

26. ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคตอทานและเพ่ือนรวม 

งานในการทํางาน      

27. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็น

ในการปฏิบัติงาน      
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คุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิต 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

28. เม่ือกําลังพลมีการกระทําความผิดทานจะไดรับการ

พิจารณาสอบสวนหรือถูกลงโทษดวยความเปนธรรมและ

ยุติธรรม      

29. หนวยงานของทานมีการประเมินผลงานอยางเปนธรรม      

30. หนวยงานของทานมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

และเหมาะสม      

ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน      

31. ปริมาณงานท่ีทานไดรับผิดชอบอยูมีความเหมาะสมกับ

เวลาการทํางานและตามเวลาราชการ      

32. ทานมีสิทธิ์ในการหยุดพักผอนในวันหยุดราชการอยาง

เพียงพอ      

33. ทานมีเวลาสวนตัวใหกับบุคลากรในครอบครัวหรือเพ่ือน

รวมงาน      

34. ทานไมมีงานดวนมารบกวนเวลาพักผอนในเวลาสวนตัว      

35. ทานมีความพึงพอใจกับจํานวนวันหยุดพักผอนของทานท่ี

ไดรับ      

ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม      

36. ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานของทาน

เก่ียวกับสังคม      

37. บุคคลท่ัวไปใหความรวมมือในกิจกรรมทางสังคมท่ีหนวย 

งานของทานรับผิดชอบ      

38. ทานมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการทํา

ประโยชนใหแกสังคม      

39. หนวยงานของทานมีความพรอมท่ีจะทําประโยชนใหกับ

สังคม      

40. หนวยงานของทานไดทําประโยชนใหกับสังคมจนเปนท่ี

ยอมรับจากสังคมสวนรวม      
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กําลังพลหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ 

นาดวง จังหวัดเลย 

  

 ............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

ขอบคุณท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
 

ขอท่ี 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

2. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

4. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

5. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

6. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

7. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

8. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

9. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

10. 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

11. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

12. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

13. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

14. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

15. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

16. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

17. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

18. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

19. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

20. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

21. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

22. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

23. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

24. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ขอท่ี 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

25. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

26. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

27. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

28. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

29. 1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคลอง 

30. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

31. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

32. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

33. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

34. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

35. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

36. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

37. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

38. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

39. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

40. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 23  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
 

Item-Total Statistics 

ขอความ

ถามท่ี 

Scale  

Mean if Item  

Deleted 

Scale  

Variance if Item  

Deleted 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1 131.0333 1063.620 0.622 0.984 

2 131.1333 1065.844 0.609 0.984 

3 131.1000 1071.541 0.518 0.984 

4 131.0000 1068.207 0.574 0.984 

5 131.2333 1068.599 0.549 0.984 

6 131.1000 1070.300 0.537 0.984 

7 131.2000 1060.097 0.766 0.983 

8 131.3333 1054.437 0.734 0.984 

9 131.4333 1058.668 0.646 0.984 

10 131.0667 1062.340 0.692 0.984 

11 131.2333 1055.357 0.686 0.984 

12 131.5000 1046.397 0.685 0.984 

13 131.2333 1058.254 0.644 0.984 

14 131.3667 1037.068 0.894 0.983 

15 131.4667 1036.395 0.879 0.983 

16 131.4667 1037.361 0.913 0.983 

17 131.5667 1030.254 0.922 0.983 

18 131.2333 1045.633 0.826 0.983 

19 131.4333 1040.944 0.878 0.983 

20 131.4333 1042.116 0.887 0.983 

21 131.2667 1046.133 0.848 0.983 

22 131.4000 1045.421 0.857 0.983 
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ขอความ

ถามท่ี 

Scale  

Mean if Item  

Deleted 

Scale  

Variance if Item  

Deleted 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

23 131.2333 1040.806 0.924 0.983 

24 131.3333 1039.333 0.880 0.983 

25 131.3667 1040.999 0.863 0.983 

26 131.1667 1051.937 0.805 0.983 

27 131.2667 1051.168 0.894 0.983 

28 131.0667 1055.099 0.848 0.983 

29 131.0000 1055.379 0.781 0.983 

30 131.2667 1051.168 0.827 0.983 

31 131.3000 1049.941 0.796 0.983 

32 131.2667 1039.995 0.839 0.983 

33 131.0333 1051.344 0.814 0.983 

34 131.2333 1045.771 0.850 0.983 

35 131.3000 1040.562 0.882 0.983 

36 131.2667 1050.616 0.836 0.983 

37 131.1667 1051.040 0.819 0.983 

38 131.0333 1054.378 0.767 0.983 

39 130.8667 1053.223 0.607 0.984 

40 131.0000 1065.931 0.664 0.984 

 
    คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.984 40 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : จาสิบเอก พุทธิชัย เพียงสุวรรณ 

วัน เดือน ป เกิด   : วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 

ท่ีอยูปจจุบัน   : 45 หมู 5 บานหนองผักกาม ตําบลเมือง  

   อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2556 : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง  

   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ตําแหนงงาน 

 พ.ศ. 2542-ปจจุบัน : พลประจํารถขุดตัก หนวยชางพัฒนา  

   หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 23 บานทาสวรรค ตําบลทาสวรรค 

   อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
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