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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ,เปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์ปลดประจ าการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล, จัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ ประชากร คือ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการ
แบบแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิต
ของทหารเกณฑ์หลงัปลดประจ าการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านคุณลักษณะทหารอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจต่อกองทัพอยู่ในระดับมาก, ทหารเกณฑ์ปลดประจ าการ 
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน โดยมีข้อเสนอแนะว่ากองทัพควรสนับสนุนการประกอบอาชีพ
หลังปลดประจ าการและควรสร้างช่องทางติดต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกองทัพกับทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์, ปลดประจ าการ 
 

Abstract 
 The objectives of this research study were to study the quality of life of soldiers after being 
discharged from the military to compare the quality of life of the discharged soldiers based on personal 
factors and to suggest how to develop quality of life of the soldiers after they were discharged from the 
military. The population were 138 discharged soldiers residing in Samko district, Angthong province.  
Statistics for data analysis adopted in this study included percentage, means, standard deviation, F-TEST, 
LSD paired samples and test by the statistically significant level of .05. The results of the analysis of 
variance by research showed that the quality of life of the soldiers after they were discharged from the 
military was found in the highest level. When each aspect was analyzed, it was found that social, 
economics and characteristics of the soldiers were found in the highest level and the satisfaction level 
toward the army was found in a high level; discharged soldiers with different personal factors showed no 
difference. and it was suggested that the army should support employment after the soldiers were 
discharged from the military and build a connection to exchange the information between the army and 
the discharged soldiers. 
Keywords : Quality of life of military, discharged soldiers 

ARU Research Journal, Vol.4, No.3, September 2017                        วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน 2560 



34                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กันยายน 2560         
 

1. บทน า 
 ทหารมีความส าคัญต่อประเทศโดยการที่ประเทศชาติ
มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ มีความแข็งแรงด้วยการ
ฝึกฝนทั้งในด้านก าลังกาย ก าลังใจ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การป้องกันประเทศ สามารถที่จะรักษาประเทศ ต่อต้าน
การรุกรานของฝ่ายใดก็ตามไม่ให้มาย่ ายีประเทศ และใน
ด้านการพัฒนาหาความรู้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบ
ภัยพิบัติต่างๆ ยกฐานะประชาชนให้  อยู่ดีกินดี ก็เป็นการ
ป้องกันประเทศอีกด้านหนึ่ง คือท าให้ประชาชนทั้ง
ประเทศมีความเป็นปึกแผ่น ท าให้ประชาชนหวงแหน
ประเทศของตน และช่วยกันรักษาเอกราชอธิปไตย    
ของชาติ การที่ทางราชการเรียกพลเรือนเข้ามารั บ
ราชการทหารนั้น เพื่อมารับการฝึกหัด อบรมสั่งสอนให้มี
ความรู้  ความสามารถในการรบ อันเป็นหน้าที่ของ
ลูกผู้ชายเพื่อเอาไว้เป็นก าลัง หรืออ านาจส าหรับป้องกัน
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญให้
ด ารงความเป็นเอกราช การที่ต้องเรียกเข้ารับราชการ
ทหารในยามปกติ เพราะการรบ และการพัฒนาอาวุธที่
ทั นสมั ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ งต้ อ งฝึ กหั ด ให้ มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถจริง ๆ จึงจะท าการรบได้ผลดี นอกจากนี้ 
ยังไม่ทราบว่าสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงต้องเตรียมตัว
ให้พร้อม หากสงครามเกิดขึ้นเมื่อใด ทหารก็พร้อมท าการ
รบได้เสมอ 
 ดังพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 กล่าวว่า “แม้หวังตั้ง
สงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์ ศัตรูกล้ามาประจัญ จะ
อาจสู้ริปูสลาย” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 [1]  หากใช้พลเรือนป้องกันประเทศจะไม่ได้
ผลดีดังใช้ทหารป้องกันเพราะพลเรือนขาดความสามารถ
ในการใช้อาวุธเนื่องจากไม่มีการฝึกการรบเหมือนทหาร 
ค าตอบนี้ก็คงจะตอบว่าไม่มีใครท ามาหากิน รัฐบาลจะ
ยากจนเพราะไม่มีคนเสียภาษี ไม่เพียงพอที่จะให้ที่พัก
อาศัย รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ความเป็นเอกราช
ของชาติอยู่ได้ด้วย ก าลังทหาร อาวุธยุโธปกรณ์ ความ
ร่วมมือของประชาชน และเศรษฐกิจของชาติ ค าว่า 
ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว บ้านเป็นที่อาศัยของ
ครอบครัว เพื่อความปลอดภัยจึงใช้ทหารป้องกัน ฉะนั้น
ประเทศท่ีเคยสร้างรั้ว หรือก าแพง  
 รัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่ อวันที่  10 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2475 อาศัยความในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ประกาศให้

ทราบทั่วกันว่า ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ต้องไป
แสดงตนเป็นทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอ าเภอ การเป็น
ทหารนอกจากปกป้องประเทศชาติแล้วยังได้รับเกียรติ  
ได้สวมเครื่องแบบอันมีเกียรติ ได้ถืออาวุธโดยเปิดเผย
ได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และมีความรู้ในการใช้อาวุธ 
และวิธีรบ ได้รับความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ อยู่ในวินัย
ทหารอย่างเคร่งครัด มีสติรอบคอบไม่เผลอตัว ประมาท
เลินเล่อ สงบ เสงี่ยม สุภาพอ่อนโยน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาว่า : ทหาร
เกณฑ์เมื่อปลดประจ าการแล้ว มีคุณภาพชีวิตอย่างไร 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ คุณลักษณะทหาร เพื่อน าผลมาเป็น
แนวทางปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตกับกองทัพ/ทหาร
เกณฑ์ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ต่อไป และด้วยผู้วิจัยมี
ภูมิล าเนาอยู่ที่อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้มีโอกาส
สังเกตพฤติกรรม ความเป็นอยู่ของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ และน ามาเปรียบเทียบกับผู้ไม่ได้เข้ามาเป็น
ทหารว่ามีความ แตกต่างกัน จึงต้องการวิจัยคุณภาพชีวิต
ของทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการที่มีภูมิล าเนาที่
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งความผูกพันและ 
พึงพอใจกองทัพ เพื่อสรุปประเมินผลในลักษณะรวมของ
คุณภาพชีวิตขั้นมูลฐาน และสามารถช่วยเหลือสังคม ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ บรรลุสภาวะคุณภาพชีวิตที่ดี ใน
ปัจจุบันและอนาคตด้วย ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ประเมินในลักษณะรวมของคุณภาพชีวิต และเน้น
ความส าคัญของความจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดการ
รับรู้ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงในชุมชนและมีประสิทธิภาพ   
ทั้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ทหารเกณฑ์ปลดประจ าการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
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      ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณลักษณะทหาร 
3.2  ขอบเขตด้านตัวแปร 
       ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ 
อายุ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
       ตัวแปรตาม คือ ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
คุณลักษณะทหาร 
3.3  ขอบเขตด้านประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ทหารเกณฑ์หลัง
ปลดประจ าการ เป็นทหารกองหนุนช้ันที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 ถึง พ.ศ.2558 จ านวน 138 คน 
3.4  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
     พื้นที่การศึกษาวิจัยได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่มีภูมิล าเนาใน
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยเพื่อ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้       
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน (ปัจจัยส่วนบุคคล) เหล่า
ทัพ จ านวนปีท่ีเข้าประจ าการ  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale) ประกอบด้วยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านคุณลักษณะทหาร บุญชม ศรีสะอาด [2] 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ 
4.2 น าเครื่องมือที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบให้ความคิดเห็น จากนั้นน าเครื่องมือ
มาปรับปรุ งแก้ ไข น าค าตอบของแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลประกอบด้วย
ความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) โดยมีการแปลผลว่า ระดับคุณภาพชีวิต
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  บุญชม   
ศรีสะอาด [2] 
 

5. ผลการวิจัย  
    คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการที่มี
ภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวม
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีคุณภาพ
ชีวิตในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านสังคม ด้านคุณลักษณะทหาร ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความพึงพอใจต่อกองทัพ ระดับมาก โดยแต่ละด้าน 
มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านสังคมโดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการยอมรับกฎระเบียบของชุมชน
ได้ง่ายขึ้น ประชาชนชุมชนยอมรับทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการยินดีที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยความเต็มใจ พร้อมจะเข้าร่วม
กิจกรรมด้านความสงบเรียบร้อยในชุมชน (ชรบ.,ต ารวจ
อาสา) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ คนในชุมชนให้ความส าคัญ
ต่อทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการมากขึ้น 2) ด้าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ หน่วยงาน
ต่างๆ เห็นว่าทหารหลังปลดประจ าการเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ควบคุมง่าย หน่วยงานต่างๆ ให้โอกาสทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการเข้าท างาน น าความรู้จากการฝึก
อาชีพก่อนปลดประจ าการมาใช้และค่าเฉลี่ยระดับมาก 
คือ เพื่อนๆ ทหารช่วยแนะน าแหล่งงานและการประกอบ
อาชีพ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการได้สิทธิที่มีรายได้
จากการท างานมากขึ้น 3) ด้านคุณลักษณะทหารโดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อ
อยู่ในระดับ  มากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการมีความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ใ ช้กองทัพ  กองทัพสอนให้ทหาร เกณฑ์หลั งปลด
ประจ าการเป็นผู้มีระเบียบวินัย กองทัพสอนทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการมั่นใจ
สามารถปกป้องครอบครัวจากอาชญากรรม ทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการมีความพร้อมเมื่อถูกระดมพล ความ
พึงพอใจต่อกองทัพโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
วิชาการฝึกฝนทางทหาร ครูฝึก ความพอเพียงของ
เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง การสันทนาการ สถานที่พักอาศัย อา
ภรภัณฑ์ และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สวัสดิการ 
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     การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน 
     ข้อเสนอแนะส าคัญในการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต
ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ คือ ควรมีการฝึกฝน
อาชีพ รวมทั้งควรให้เงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งกองทัพและควรจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
ติดต่อกับทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
     คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลงัปลดประจ าการ : ศึกษา
กรณีทหารเกณฑ์ที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง ผลการศึกษาได้พบว่า คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และ
เมื่ อพิ จ ารณาคุณภาพชีวิ ตทหาร เกณฑ์หลั งปลด
ประจ าการ เป็นรายด้านพบว่า 
6.1 ด้านสังคม ตามความคิดเห็นของทหารเกณฑ์หลัง
ปลดประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ ถูกฝึกฝน
ด้านระเบียบวินัยท าให้สามารถปรับตัวเข้ากับระเบียบ
กฎเกณฑ์ทางสังคมได้ง่าย มีจิตสาธารณะยินดีเข้าร่วมแรง
ร่วมใจในกิจกรรมของชุมชน ท าให้คนในสังคมยอมรับ
ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุภาพร คงน้อย [3] การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานบริษัท โปรมีโกเซอร์วิส จ ากัด ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานระดับมาก ด านคุณคาทางสังคม รองลงมามี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับปานกลาง ในดานความ
เสมอภาคและความเป นสวนตัว ด านการเกี่ยวข อง
สัมพันธกับสังคม ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสิ่งเสริม
สุขภาพ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดาน 
ความเจริญงอกงามและมั่นคง ดานจังหวะชีวิตโดยสวน
รวม ตามล าดับ สวนดานสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรมมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู ในระดับนอย 
และสุพรรณนา ประทุมวัน [4] ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตใน
การท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตสายพาน
ยาง พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
โรงงานผลิตสายพานยางอยู่ระดับสูงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับดี 

พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับสูง มี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดีกว่าพนักงาน
ที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับต่ า และ
พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานเมื่อศึกษาราย
ด้านพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสการ
พัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ด้านบูรณาการสังคม   
ด้านสิทธิของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
6.2 ด้านเศรษฐกิจ ตามความคิดเห็นของทหารเกณฑ์หลัง
ปลดประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุบัน โยทุม [5]  ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบวา 
ป จจัยส วนบุคคล ที่ เกี่ยวกับเพศ อายุ  ป จจัยด าน 
ครอบครัวที่เกี่ยวกับอาชีพคูสมรส ปจจัยดานเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับรายไดคูสมรส และความพอเพียงของรายได
และปจจัยดานสังคม 
6.3 ด้านคุณลักษณะทหาร ตามความคิดเห็นของทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ เห็นว่าทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการได้รับการฝึกมาอย่างดี เป็นผู้มี
ระเบียบวินัย สามารถควบคุมได้ ง่ายทหารบางราย
สามารถน าวิชาชีพต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกก่อนปลด
ประจ าการมาใช้ หรือประยุกต์ในการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะการน าโครงการทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณภัทร์ มาเพ็ง [6] ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ป้ อ ง กั น ป ร ะ เ ท ศ
กองบัญชาการกองทัพ พบว่าข้าราชการทหารในสังกัด
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในภาพรวมพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ของข้าราชการทหารในสังกัด
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกอง     
ทัพไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ข้าราชการทหาร
ในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีคุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับสูง คือ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานและด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ส่วนความพึงพอใจต่อ
กองทัพตามความคิดเห็นของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ ในระดับมาก
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัฐชัย มีช้ันช่วง [7] ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาข้าราชการ
นายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 พบว่า 
1) ข้าราชการนายทหารช้ันประทวนในสังกัดกรมทหาร
ปืนใหญ่ที่  3  มี ระดับคุณภาพในการท างาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง 
2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการนายทหาร
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ร้อยละ 17.0
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตในการท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการนายทหาร
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ร้อยละ28.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการท างานสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรม
ทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ ร้อยละ 30.7 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 3)คุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่
ที่  3 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ สูงกว่าคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหาร
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 
     คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ: ศึกษา
กรณีทหารเกณฑ์ที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง ตามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อกองทัพ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ สังกัดเหล่าทัพพบว่า ทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องงานวิจัยของ ณภัทร์ มาเพ็ง [5] ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างาน กรณีศึกษาสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพการศึกษาพบว่ า
ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ในภาพรวมพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ของ
ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี 
       จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
พบว่า คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการโดย
ภาพรวมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะชีวิตทหาร

เกณฑ์ถือว่าเป็นผู้โชคดีกว่าผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกมาเป็น
ทหารเกณฑ์เพราะ ได้ผ่านการฝึกมาอย่างดีซึ่งไม่มี
หลักสูตรที่ใดสอนเหมือนทหารเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อเขาปลด
ประจ าการสังคมยอมรับว่าเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความ
รักชาติ การเป็นผู้น าในหมู่คณะ แนะน าให้พวกเขา
เหล่านั้นจัดตั้งชมรม สมาคม เพื่อท ากิจกรรมในท้องถิ่น
บ้านเกิดของตน และเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป หลังปลดประจ าการกองทัพจึงควรสนับสนุนการ
ฝึกฝนอาชีพ พร้อมทั้งหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ 
นอกจากนี้แล้วทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ ยังมี
ความภาคภูมิใจในกองทัพ และจงรักภักดีต่อกองทัพ อัน
เป็นส่วนส าคัญที่กองทัพควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น ข้อมูลข่าวสารด้านความ
มั่นคง เพื่อให้ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการซึ่งมัก
กระจายอยู่ในทุกต าบลทุกหมู่บ้าน มีส่วนช่วยกองทัพ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสอดส่องระวังภัยที่มีผู้มา
หวังดีต่อชาติแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ที่มีทหารเกณฑ์ 
อาศัยอยู่ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
     ในการวิจัยครั้งนี้ได้น าผลการวิจัยมาให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
7.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
    กองทัพควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการและครอบครวัอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประเภท
สงเคราะห์  เ งิน ช่วยเหลือครอบครั วเมื่อบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวิต เ งินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าหรือปลอด
ดอกเบีย้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานของทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนภาพของคุณภาพชีวิตการท างานในเชิงลึก 
อันจะท าให้ได้ความรู้ที่รอบด้าน มากยิ่งข้ึน 
    7.2.2 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของทหาร เกณฑ์หลั งปลดประจ าการ 
ประกอบด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การ
สังเคราะห์ทุนสนับสนุน โดยก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชิวิตการท างานของทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการให้สูงยิ่งข้ึน 
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   7.2.3 ควรท าการวิจัยจ าแนกตามเหล่าทัพความ
แตกต่างของทหารเกณฑ์ เปรียบเทียบตามเหล่าทัพ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ  
     วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความ
กรุณาและความ ช่วย เหลืออย่ า งดี ยิ่ งจ าก ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ ประธานที่ปรึกษาซึ่งได้
กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าข้อคิดเห็นในเนื้อหาสาระ 
ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไขตลอดระยะเวลาของการท า
วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ ท่ีนี้ 
      ขอขอบพระคุณ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ รอง
ศาสตราจารย์ วันทนีย์ แสนภักดี รองศาสตราจารย์ 
ปราณี ตันประยูร พลอากาศโท สมศักดิ์ สารพจน์ ว่าที่
ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี  พันตรี ไพรวัลย์  ย่อมมี 
ผู้ เ ช่ียวชาญที่กรุณาให้ค าแนะน าและช่วยปรับปรุ ง
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
      ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
ที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย และขอบพระคุณท่านที่มี
ส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการจัดท าวิจัยให้ส าเร็จ
ลุล่วง 
      คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณพ่อ คุณแม่ และครู
อาจารย์ ที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน และวางรากฐานทางการ
ศึกษาให้กับผู้วิจัย 
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