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คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

The Quality of Work Life of the Wing 21 Officers of the Royal 
Thai Air Force in Muang District,Ubonratchathani Province.         

                 

                                                                   ชัยสิทธิ์  สุวรรณน้อย1 
จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยจ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน เงินเดือน ต าแหน่ง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมด 263 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน และมีความเชื่อมั่น 0.95 ได้แบบสอบถาม
คืนมาทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
การทดสอบค่าเอฟ  (F-test) และทดสอบรายคู่ตามวิธีการฟิชเชอร์  (LSD) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสามารถเรียงล าดับคุณภาพชีวิตการท างานแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้าน
สิทธิส่วนบุคคล ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านความเป็น
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ประโยชน์ต่อสังคม  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านจังหวะชีวิต 
 2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 
21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์ใน
การท างาน เงินเดือน และต าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ข้าราชการ 
 

Abstract 
 The purpose of this research were (1) study the quality of work life 
and (2) compare the quality of working life to the Wing 21 Officials of the 
Royal Thai Air Force in Muang District, Ubonratchathani Province classified 
by gender, age, qualification, work experience, salary and work position. 
The sample is 263 of Wing 21 Officials of the Royal Thai Air Force in 
Muang District, Ubonratchathani Province. The researches used 
questionnaires to collect the data with reliability at 0.95. Descriptive 
statistic such as percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test 
were applied in this research.  
 The result found that; 
 1) Overall, there is high level of the quality of work life to the 
Wing 21 Officials of the Royal Thai Air Force in Muang District, 
Ubonratchathani Province  
 2) When classified by gender and qualification, there was no 
difference at a statistically significant level of .05. On the other hand, it 
was found different at a statistically significant level of .05 in four aspect 
including age, work experience, salary and work position.  
 

Keywords: Quality of work life, Officer 
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บทน า 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อองค์การ บุคคลคือผู้จุดประกาย
ความคิด สรรค์สร้าง สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลผลิต
สินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการตลาด การก าหนดทรัพยากรเงิน 
การวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมด  รวมถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การด้วย 
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญที่สุดในองค์การ (Michael and Boudreau, 1991: 
2) เป้าหมายของผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น  2 เป้าหมาย คือพนักงานและ
องค์การ เนื่องจากการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะท าให้บุคลากรมี
ความสามารถในการท างานและช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จ  (Michaelและคณะ, 
2005 : 410) ในปัจจุบันความส าคัญของ คน ในองค์การเป็น ทรัพยากร ที่มีค่า จึงเกิด
ค าว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล ขึ้น หรือในบางองค์การมองไปไกลกว่านั้น กล่าวคือ
มองเห็นว่าคนเป็น ต้นทุน ที่ส าคัญขององค์การ จึงเกิดค าใหม่ขึ้นมาว่า การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ เป็นต้นทุน  หรือ การบริหารทุนมนุษย์  หรือ Human Capital 
Management (สีมา สีมานันท์ , 2550: 3) ในองค์การภาครัฐทรัพยากรบุคคล  คือ 
ข้าราชการทุกคน 
 ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากลไกหลักของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งมีรัฐบาลเป็น
ผู้บริหารนั้นจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ด้วยข้าราชการทุกคน ซึ่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อยู่ในหน่วยงาน กรม กองต่างๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความส าเร็จของการพัฒนา
ประเทศขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของข้าราชการนั้นเอง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา
กองทัพอากาศได้ท าการพัฒนาก าลังทางอากาศเพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ พัฒนาก าลังพล การช่วยเหลือ
ประชาชน การจะด ารงศักยภาพของประเทศไว้ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยนั้นพลังอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองและการทหารจะต้องมีความสอดคล้อง สามารถอ านวยผล
ทั้งสนับสนุนและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศให้ ได้มากที่สุด  ในส่วนของ
กองทัพอากาศได้ท าการจัดระบบ ด าเนินงานเพ่ือให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่และ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น นอกจากนี้ยังท าการพัฒนาก าลังพลทุกสาขาให้มีความรู้ 
ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่งานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ (ปอง มณีศิลป์, 2545: 1-6) 
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 ดังนั้น ข้าราชการกองทัพอากาศจึงควรเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี
เพ่ือให้ข้าราชการสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ  ในอนาคตได้และสามารถที่จะ
ปกป้องสนับสนุนและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ได้มากที่สุดโดยจาก
นโยบายของกองทัพอากาศ กองบิน 21 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส าคัญที่สุดหน่วยหนึ่ง
ของกองทัพอากาศ ซึ่งมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ
รวมทั้งภารกิจสนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศที่ก าลังขยายตัวทางเศรษฐกิจและมี
หน่วยงานต่างๆ ภายในกองบิน 21 ท าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านการควบคุมดูแล
เครื่องบินและการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องบินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้บินได้อยู่ตลอด
ระยะเวลา จึงเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและส่งผลโดยตรงต่อข้าราชการทหารอากาศภายใน
กองบิน 21 เพราะเป็นบุคคลที่จะต้องใช้ทักษะและความช านาญรวมทั้งประสบการณ์
ต่างๆ ที่หาได้ยากนอกจากจะเกิดขึ้นกับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานนั้นเองซึ่งถือว่า มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อหน่วยงานอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้าราชการที่มีฝีมือมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานได้อยู่เสมอ และในการปฏิบัติงานต้องอาศัยความปลอดภัยในการ
ท างานเป็นอย่างมากเพราะการท างานกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและสามารถที่จะท าให้เกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงานได้ตลอดเวลา ถ้าผู้ปฏิบัติงานค านึงถึงเรื่องอ่ืน
หรือมีสภาพที่ไม่พร้อมในการท างานทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะท าให้เกิดความประมาท
และอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้  จากเหตุผลดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้ว 
ถ้าหากข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ทุกคนมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้ว ก็จะ
ท าให้เกิดความก้าวหน้าในทุกระดับหน่วยงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการทหารอากาศ กองบิน 21 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษา
เครื่องบินและการท างานร่วมกันของข้าราชการกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูง เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดูแลข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 
21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ  จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
เงินเดือน ต าแหน่ง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้าราชการทหารอากาศในเขตพ้ืนกองบิน 21 กองพลที่ 2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี              
 ขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย 
    เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในเขตพ้ืนกองบิน  21 
กองพลที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ขอบเขตระยะเวลา 
    ในการวิจัยครั้งนี้ระยะเวลาตั้งแต่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  20 มกราคม 
พ.ศ.  2558   
 ขอบเขตพ้ืนที่ 
    ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ ในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน  เงินเดือน ต าแหน่ง 
 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้  
 - การได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  (Adequate and Fair 
Compensation) 
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 - สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  (Safe and 
Healthy Working Conditions)  
 - ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  (Opportunity for Continued 
Growth and Security) 
 - โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  (Opportunity for 
Developing and Using Human Capacity) 
 - การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Social integration)    
 - สิทธิส่วนบุคคล (Employee Rights) 
 - จังหวะชีวิต (Work and Total Life Space) 
 - ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (Social 
Relevance of Work) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 
771 คน (แผนกก าลังคนกองบิน 21 2555: ออนไลน์) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่ 2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 263 คน โดยก าหนดขนาด
ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (พิชิต ฤทธ์จรูญ, 2547: 
117) 
  เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
           ตอนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  
เงินเดือน ต าแหน่ง มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบเลือกตอบ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการคุณภาพชีวิตการท างานมี 8 ด้าน ได้แก่ 
การได้รับ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน สิทธิส่วน



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 181

181 
บุคคล จังหวะชีวิต ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ของ Likert และ ลักษณะของค าถามแบบ
เลือกตอบ (Checklist) โดยมี 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
จังหวัดอุบลราชธานี แบบปลาย เปิด (Open-ended Question) ผู้ตอบสามารถให้
ข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้อย่างอิสระ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวนทั้งสิ้น 263 
ฉบับ 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การประเมินผลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้มาที่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด  
 2. จัดท าคู่มือลงรหัสตามแบบสอบถาม  

3. น าข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอร์มลงรหัส  
 4. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบิน 21 ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าไปเปรียบเทียบแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย  
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบิน  21 ในจังหวัด
อุบลราชธานี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการ
ท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้าน
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านจังหวะชีวิต ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม      

องค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

S.D. แปลผล 
ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 3.85 0.57 มาก 
ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 

4.00 0.57 มาก 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4.06 0.64 มาก 
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 4.10 0.69 มาก 
ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 4.17 0.66 มาก 
ด้านสิทธิส่วนบุคคล 4.18 0.77 มาก 
ด้านจังหวะชีวิต 3.31 0.45 ปานกลาง 
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.12 0.66 มาก 

ภาพรวม 3.98 0.50 มาก 
 
อภิปรายผล 
       จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญน ามาอภิปรายผล
แยกเป็นรายด้านดังนี้ 
  ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า สวัสดิการที่ได้รับและค่าตอบตอบแทนอย่างยุติธรรม เป็น
สิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ซึ่งตระหนักถึงทางสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 11-14)  ที่ได้เสนอแนวคิดในคุณภาพชีวิต
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การท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมว่า การได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้ เนื่องจากทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจและ
จะมุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
รมณ ขอใจใหญ่ (2553: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จ ากัด โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality 
of Work Life) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านร่างกาย พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก  
  ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บรรยากาศในการท างานและสถานที่ท างาน
เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างและเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน เป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงทางความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของ 
Maslow (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 292-296) คือ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security or Security Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนอง
แล้ว มนุษย์ก็จะแสวงหาความต้องการด้านความต้องการด้านความปลอดภัยและมั่นคง
มากขึ้น จนท าให้ความต้องการด้านนี้มีความส าคัญเหนือด้านอ่ืนๆ ความต้องการด้าน
ความปลอดภัยและมั่น คงดังกล่าวรวมเอาความ ปลอดภัย ความมั่นคงทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตและการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ สกุลสุข (2550: ง) 
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงาน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ด้าน
สภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 
  ด้านความก้าวหน้าและความมั่ งคงในงาน  ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอาชีพที่มั่นคงและสามารถก้าวหน้าในการท างาน  ที่ได้รับ
มอบหมายงาน คือมีความม่ันคงในการท างานและสามารถที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ได้โดยได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาและสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
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มอบหมายงานได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงความก้าวหน้าและความม่ังคงในงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา , 2542: 11-14) ได้แก่ ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Continued Growth and Security) 
งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของ
ตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่
ที่สูงขึ้น ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการท างาน ตัวบ่งชี้เรื่องของความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของล าจวน โล่เพ็ชร (2550: ง) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบั ติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียง- 
ใหม่อยู่ในระดับมาก 
  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ท่านมีโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานจาก
แหล่งความรู้ต่างๆโดยหน่วยงานให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้  ข้อมูล ข่าวสารที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงด้านโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ERG ของ Alderfer 
ได้แก่ ความต้องการเจริญเติบโต (growth needs) เป็นความต้องการด้านพัฒนาไปสู่
การเติบโตทั้งในด้านหน้าที่การงานและทางด้านจิตใจ ความต้องการระดับนี้สามารถ
เทียบได้กับความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem need) และความต้องการที่จะ
บรรลุเป้าหมายในชีวิตตัวเองนั่นเอง (self - actualization) ซึ่งสอดคล้องกับบานชื่น ทา
จันทร์ (2548: ง) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสาย ข และ สาย ค 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่าโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก 
  ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในหน่วยงานมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลต่างๆ จาก



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 185

185 
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ได้เพ่ือการแก้ไขปัญหาการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญ
มากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 300-
302) คือปัจจัยเกี่ยวกับสุขอนามัยหรือการบ ารุงรักษา (Hygiene or Maintenance 
Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงานที่ท า (Job Context) อยู่คือ 
ฐานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน  กับเพ่ือนร่วมงาน และกับลูกน้อง 
เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายขององค์การ และวิธีการบริหาร ความมั่นคงในงาน 
สภาพการท างาน เงินเดือน และเรื่องราวส่วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน ปัจจัย
บ ารุงรักษานี้ถ้าหากบกพร่องไปจะท าให้องค์การมีปัญหาความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับล าจวน โล่เพ็ชร (2550: ง) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
การท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
  ด้านสิทธิส่วนบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
ในหน่วยงานต่างๆภายในองค์การให้สิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลเท่ากันและมีอิสระในการ
ท างานตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างลุล่วง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 11-14) คือ สิทธิของข้าราชการทหาร
อากาศ (Employee Rights) คือ การมีสิทธิในเรื่องส่วนบุคคล การมีอิสระในการพูด 
การแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งสิทธิที่ข้าราชการทหารอากาศควรได้รับจากองค์การ ควรมี
ความเสมอภาคกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอารี สังข์ศิลป์ชัย (2548: ง) ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐมมากคือด้านสิทธิส่วนบุคคล 
  ด้านจังหวะชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็น
ว่า ช่วงเวลาว่างในแต่ละวันสามารถแบ่งเวลาการท างานและเวลาให้กับครอบครัวได้
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อย่างเหมาะสมกับชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขในการท างานของแต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่ง
ตระหนักถึงจังหวะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 
11-14) คือ เวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว (Work and Total Life Space) คือ ลักษณะ
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีผลกระทบต่อบทบาทในชีวิตส่วนตัวของพนักงานอย่างไร 
ทั้งในเรื่องของเวลาพฤติกรรม ทัศนคติ โดยเฉพาะบทบาท และการแบ่งเวลากับชีวิต
ครอบครัว การพักผ่อน ดังนั้นควรมีการสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
ของข้าราชการทหารอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบานชื่น ทาจันทร์ (2548: ง) 
ได้ ศึ กษ าคุณ ภ าพชี วิ ต การท างานของข้ าร าชการสาย  ข  และสาย  ค  ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสาย ข และ สาย ค ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่า และระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านจังหวะชีวิต 
  ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บุคคลภายนอกได้เข้ามาติดต่อและเยี่ยมชมภายในกองบิน  21 มี
ความพึงพอใจในการเยี่ยมชม และมีความภาคภูมิใจในตัวของข้าราชการกองบิน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ซึ่งตระหนักความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา 
เมฆรา, 2542: 11-14) คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายในองค์การและสังคมภายนอก 
(Social Relevance of Work) คือการที่ ข้าราชการทหารอากาศ  มีความรู้สึกว่า 
กิจกรรมหรืองานที่ท านั้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
องค์การของตนได้ท าประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิมคุณค่าความส าคัญ อาชีพและเกิด
ความรู้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอธิวัฒน์ ปรังประ
โคน (2548: ง) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจ ากัด พบว่า มี
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาก 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถอภิปราบผลในประเด็นที่ส าคัญ คือข้าราชการทหารอากาศที่มีเพศต่างกัน มี
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คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่าง 
ข้าราชการทหารอากาศที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้าราชการทหารอากาศที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้าราชการทหารอากาศที่
มีระดับชั้นยศ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน  ข้าราชการทหารอากาศที่มี
ประสบการณ์ในการท างานเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และข้าราชการทหารอากาศที่มีเงินเดือน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความพอใจในคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง ดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาต้องเพ่ิมความเอาใจใส่ในเรื่องของ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ในด้าน
สวัสดิการต่างๆ ที่ข้าราชการพึงได้รับ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์
ป้องกันเสียงดัง มีการจัดระเบียบการท างาน มีการส่งเสริมให้ข้าราชการหาความรู้จาก
ภายนอกมากกว่านี้ การให้รับผิดชอบท างานร่วมกันของข้าราชการทหารอากาศ เพ่ือให้
มีความสามัคคีในกลุ่มข้าราชการทหารอากาศ การท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงออกทางความคิดเห็น
ทางการปฏิบัติงานมากกว่าเดิม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการทดสอบฝีมือของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานและช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความช านาญ และไม่เกิด
ความซ้ าซากหรือจ าเจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกองบิน 21 และท าให้ข้าราชการทหาร
อากาศ มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 
สรุปการวิจัย 
  คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในเขตพ้ืนกองบิน  21 กองพลที่ 2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือทราบถึงเพ่ือศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่  2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานีและเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่  2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 8 ด้าน ที่
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ส่งผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 
21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจังหวะชีวิต
ของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการทหารอากาศ กับกองบินอื่นๆ 
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