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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบ
ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่  21                      
2) เพื่อเปรียบเทียบผลต่อความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต         
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21 และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีประสิทธิภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือ ก าลังพลนายสิบกองพันทหารสื่อสารที่ 21 จ านวน 117 นาย เคร่ืองมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ 
One-Way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21     
ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (X =.4.27) รองลงมา คือ 
ด้านกระบวนการของโครงการ (X =.4.04) ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (X =.3.94) และ    
น้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิตของโครงการ (X =.3.92)  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21 
ที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุราชการแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน เว้นแต่ ก าลังพลนายสิบกองพันทหาร



สื่อสารที่ 21 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  กองพันทหารสื่อสารที่  21 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to 1) study the satisfaction level of the military sergeants 
on the quality of life according to sufficiency economy in Signal Battalion 21, 2) to compare the 
Army sergeant's satisfaction level on the project to improve the quality of life according to 
sufficiency economy in Signal Battalion 21 and 3) to propose the recommendation to improve 
efficiency of the project based on the sufficiency economy. The research sampling was 117 
sergeants from Signal Battalion 21. The tool used to collect data was a structured questionnaire. 
The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and One-Way ANOVA. 
 The study found that 1) the satisfaction  level of army sergeants in Signal Battalion 21 
on the qaulity of life based on econmic self-sufficiency project is hight results show that :            
1) army sergeants in Signal Battalion 21 on the Sufficiency Economy Project The overall level is 
very high. When considering each aspect, it was found that the highest mean was the project 
inputs (= 4.27), followed by the project process (= 4.04), the project environment (= 3.94), and 
the least The output of the project is (= 3.92). 
 The results of the hypothesis test show that the regimental force The Signal Battalion 21, 
with different levels of education, marital status, and age, was satisfied with the Sufficiency 
Economy Development Program, Except significantly different from the Sufficiency Economy. 
Average monthly income is different. Satisfaction with the project on development of quality of 
life according to different sufficiency economy.  
 
Keywords : army sergeant’s satisfaction, the quality of life, economic self-sufficiency project,  
                    signal battalion 21 

 
 



บทน า 

 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชจุดเร่ิมต้นแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะ
อธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยาย
ปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคน
ในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบ
ติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลาย
ด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการ
จัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่ เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยน
กันมาถูกลืมเลือนและเร่ิม สูญหายไป สิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่ท าให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและ
ความมีอิสระในการก าหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้
ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ 
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้อง
ถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท 
รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี              
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2548) 

กองทัพบกเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ต้องรักษาความสงบของชาติบ้านเมือง สร้าง
ความมั่นคงภายในประเทศ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชานชน ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะ
ปัญหา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย  และมีภารกิจอ่ืนๆ มากมายที่กองทัพบกได้รับมอบ
ตามนโยบายของรัฐบาลให้เข้ามากับกับดูแล 
 กองพันทหารสื่อสารที่ 21 เป็นกองพันที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และมีขนาดไม่ใหญ่มาก งาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามวงรอบการฝึก หรือภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากส่วนบังคับบัญชา จึง
ก่อให้เกิดเวลาที่ว่างเว้นจากการฝึกหรือปฏิบัติงาน และได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของก าลัง
พล ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา กองพันทหารสื่อสารที่ 21 เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ร่วมกับการใช้สอยพื้นที่ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นโครงการน าร่องตัวอย่าง



ในทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผนวกกับเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับก าลังพลและครอบครัวเพื่อก่อให้ความสมัครสมานสามัคคี ผสานความร่วมมือ การ
รับผิดชอบต่อโครงการที่ได้ก ากับดูแล โดยมีโครงการที่ได้ก่อตั้ง อาทิ โครงการ Zero West  
ธนาคารขยะ โครงการเกษตรผักสวนครัวร้ัวกินได้ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดย
โครงการเหล่านี้ได้ด าเนินการในกองพันทหารสื่อสารที่  21 และได้รับรับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยให้ความรู้และสนับสนุน โดยให้ก าลังพลนายสิบเข้ามา
ก ากับดูแลโครงการโดยการใช้ความรู้และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเมื่อ
โครงการได้ประสบความส าเร็จแล้วก็จะได้น ามาเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวอย่างแก่
หน่วยงานที่สนใจ และสามารถเผยแพร่ความรู้และทฤษฏีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จแก่ประชาชน
และองค์กรทั่วไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นประโยชน์ต่อ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 และกองทัพบกในด้าน
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานน าร่องการด าเนินโครงการตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาโครงการต้นแบบพระราชด าริตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลต่อความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21 
              3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบ
ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21 เปรียบเทียบ
ผลต่อความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กองพันทหารสื่อสารที่ 21 และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 



 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสาร      
ที่ 21 จ านวน 165 นาย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

 1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21 
 2. ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง       
กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
       

 
 
สมมติฐานการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาได้ก าหนดข้อสมมติฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดข้างต้น ดังนี้    

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables)  

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ระดับการศึกษา 
2. สถานภาพสมรส  
3. อายุราชการ 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   

ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กองพันทหารสื่อสารท่ี 21 
1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ 
2. ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
3. ด้านกระบวนการของโครงการ 
4. ด้านผลผลิตของโครงการ 
Stufflebeam (1985) การประเมินโครงการ (CIPP Model) 

 
 



 1. ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างกัน 
 2.ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างกัน 
 3. ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีอายุราชการแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างกัน 
 4. ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการศึกษา  

 รูปแบบการศึกษา 
 รูปแบบการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้ระเบียบแบบแผนศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) มาใชใ้นการศึกษา โดยการสอบถามเรื่อง  ความพึงพอใจของก าลังพล
นายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารส่ือสารที่ 21 และน าเสนอผลการ

วิเคราะห์แบบสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารส่ือสารที่  21  ซ่ึงบรรจุเข้า

รับราชการใน 3 กองร้อย จ านวนทั้งส้ิน 165 นาย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 
Yammane. และใช้วิธีสุ่มแบบง่าย โดยการจับสลาก ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 117 นาย                  
 เครื่องมือการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพัน

ทหารส่ือสารที่ 21 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของก าลัง
พลนายสิบ กองพันทหารส่ือสารที่ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารส่ือสารที่ 21 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด (Rating scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert)  ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ก าลังพลได้เห็นถึงความส าคัญของโครงการ ของกองพันทหาร

ส่ือสารที่ 21 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และด าเนินการประสานงานกับผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 21 เพื่อขอรับ



ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากก าลังพลนายสิบที่เป็นตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นผู้ศึกษาได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามกลับตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากตัวแปรที่ก าหนดและข้อมูลที่รวบรวมได้  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์เพื่อหา
ค าตอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
  1.1 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่างและระดับความพึง
พอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหาร
สื่อสารที่ 21 โดยหาความถี่ (Frequency) การกระจายอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.2 สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
กองพันทหารสื่อสารที่ 21 วิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé ) โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ที่ระดับ 0.05 
 

ผลการศึกษา 

1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 52.10 มีอายุราชการ 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30 

2 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารท่ี 21 ต่อโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =.4.04) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ ( X =.4.27) รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการของโครงการ (X =.4.04) ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (X =.3.94) และน้อยที่สุด 
คือ ด้านผลผลิตของโครงการ (X =.3.92) ตามล าดับ ซึ่งสามารถอธิบายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 



2.1 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =.3.93) นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ก าลังพล และสถานที่ปฏิบัติงานของท่าน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (X =.4.15). 
รองลงมา ความจ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง               
(X =.3.96).ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ( X =.3.92).โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทางสังคม และเศรษฐกิจ ( X =.3.86). และความพึงพอใจต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (X =.3.78).ตามล าดับ 

2.2 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =.4.27).นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านมีระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ( X =.4.48).รองลงมา ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่าน ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ( X =.4.41).ได้รับมอบหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม    
( X =.4.26).และมีค่ า เฉลี่ ยน้อยที่สุด  คือ ท่ านได้ รับโอกาสให้ปฏิบัติงานที่ท้ าทายความรู้
ความสามารถของท่านและได้รับอุปกรณ์ ที่มีความปลอดภัย และเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และ
งบประมาณที่เพียงพอ  (X =.4.09).ตามล าดับ 

2.3 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =.4.03).นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  การปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีการ
ช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน (X =.4.35) รองลงมา การปฏิบัติงานร่วมกันใน
หน่วยงานท่านมีบรรยากาศของความเป็นมิตร และปราศจากการแบ่งแยกหมู่เหล่า ( X =.4.24) 
ผู้บังคับบัญชาสนใจ และเข้าใจการท างานของท่านรวมทั้งเข้าใจถึงปัญหาของงานที่ปฏิบัติ               
(X =.4.11) ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามรถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ( X =.3.75) และมีโอกาสได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ               
(X =.3.71) ตามล าดับ  

2.4 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =.4.04) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านสามารถน าโครงการที่ปฏิบัติไปเป็น
ตัวอย่าง และเป็นโครงการน าร่องแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ และผู้ที่สนใจได้ ( X =.4.36) รองลงมา คือ 
หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรวม ( X =.4.24) 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในโครงการไปเผยแผ่กับชุมชนและภูมิล าเนาขอท่าน  



(X =.4.12) รายได้ที่ท่านได้รับเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวันตามอัตภาพของ
ท่านและครอบครัว ( X =.3.75) และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ        
(X =.3.72) ตามล าดับ 

3 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 พบว่า ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 พบว่า ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีอายุราชการ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 4 พบว่า ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
อภิปรายผลการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 
ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการของโครงการ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ และน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิตของ
โครงการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสันติภาพ  อุดมมงคล (2551) ได้ท าการศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองการผลิต
พืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเชลียง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองการผลิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นราย
ด้านได้ดังนี ้

 1.1 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ก าลังพล



และสถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และก าลังพลนายสิบได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความพึงพอใจต่อโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฏีของ ยงยุทธ เกษสาคร (2544, หน้า 161) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรมี
องค์ประกอบสภาพบรรยากาศในการท างาน วัสดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ 
แสง และเสียง ตารางการท างานและความสะอาดของที่ท างาน ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อความพึงพอใจ 
ของงานทั้งสิ้น 

 1.2 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ  อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 
หน่วยงานมีระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก าลังพลนายสิบได้รับมอบหน้าที่อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม จึงมีความพึงพอใจต่อโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ
กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการ
ของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้
เกิดความพึงพอใจในงาน  

 1.3 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีการช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน  การปฏิบัติงาน
ร่วมกันในหน่วยงานมีบรรยากาศของความเป็นมิตรและปราศจากการแบ่งแยกหมู่เหล่า  และ
ผู้บังคับบัญชาสนใจและเข้าใจการท างานของก าลังพลนายสิบ รวมทั้งเข้าใจถึงปัญหาของงานที่
ปฏิบัติ ก าลังพลนายสิบจึงมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ ยง
ยุทธ เกษสาคร (2544, หน้า 161) กล่าวว่า การบังคับบัญชา (Supervision) ลักษณะของผู้บังคับบัญชา
มี 2 แบบ ที่มีผลต่อ ความพึงพอใจในงาน แบบแรก คือ การให้ลูกจ้างเป็นศูนย์กลางหรือให้สิทธิ
ลูกจ้างมีส่วนร่วม ในการพิจารณา ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยให้การ
สนับสนุนหรือ ให้ความสนใจส่วนบุคคล ในแบบที่สอง ลักษณะการบังคับบัญชาต้องมีการกระจาย
อ านาจ ในการตัดสินใจ ให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลูกจ้างที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมี
ผลต่อความพึงพอใจในงานในระดับที่สูงขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาและสภาพการท างาน  



 1.4 ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน
สามารถน าโครงการที่ปฏิบัติไปเป็นตัวอย่าง และเป็นโครงการน าร่องแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ และผู้ที่
สนใจได้ อีกทั้งหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรวม ก าลัง
พลนายสิบจึงมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง   ปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระราชด า รัสชี้แนะแนวทางที่ควรด ารงอยู่
และปฏิบัติตนแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ให้ใช้เป็นแนวทางการแก้ไข  เพื่อให้รอดพ้นวิกฤต 
และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 
  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ประภาส เกตุแก้ว (2546, หน้า 11 
อ้างอิงจาก Morse 1953, หน้า 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะ จิตที่ปราศจาก
ความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการ 
ตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทาง
กลับกันถ้า ความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้น  
และยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของเทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หน้า 100) 
อธิบายว่า ความพึงพอใจในงานเป็นภาวะของความพึงพอใจ หรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวก
ที่มีผลเกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินประสบการณ์ในงานของบุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความรู้สึก
ชอบงานของบุคคลหนึ่งนั้นจะขึ้นอยู่กับว่างานนั้นได้ท าให้บุคคลนั้นได้รับความต้องการทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะให้มีชีวิตรอดหรือสมบรูณ์มากน้อยเท่าใดด้วย สิ่งที่ขาด
หายไประหว่างงานที่เสนอให้ท ากับสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจะเป็นรากฐานแห่งความพอใจและ
ความพอใจได้ดังนั้นความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดที่ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการจนท าให้เกิดก าลังใจและความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21 ที่
มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุราชการแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรวรญา  
วิสุทธิ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิการที่มีผลต่อความพึงพอใจและขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษากองพระราชพิธีส านักพระราชวัง  ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรของกองพระราชพิธีส านักพระราชวัง ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน ประเภทต าแหน่งงานต่างกัน จะมีความพึงพอใจและขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ก าลังพล   
นายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21 ไม่ว่าจะมีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุ



ราชการ แตกต่างกันอย่างไร ก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อทหารสื่อสารที่ 21ต่างก็มีความพึง
พอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน     
เว้นแต่ ก าลังพลนายสิบกองพันทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน และได้ท าการสอบถาม
ก าลังพลนายสิบกองพันทหารสื่อสารที่ 21 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ได้แสดงความ
คิดเห็น และผู้ศึกษาก็ได้น ามาวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยน าเข้าที่ท าให้ก าลังพลนายสิบกองพันทหาร
สื่อสารที่ 21  ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน คือผลตอบแทนของโครงการมีมูลค่าน้อยจึงอาจไม่พอเพียง
ต่อกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน จึงท าให้เกิดความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่น้อย แตกต่างจากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ที่มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้พบว่า ความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงกองพันทหารสื่อสารที่ 21 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับก าลังพลนายสิบ 
2. กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ควรให้ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
3. กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับก าลังพลนายสิบ เพื่อก าลังพลนายสิบจะได้น าความรู้
ที่ได้จากการปฏิบัติงานในโครงการไปเผยแผ่กับชุมชนและภูมิล าเนาของตน 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
1. จากผลการศึกษา พบว่า ก าลังพลนายสิบมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรเพิ่มการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ก าลังพลนายสิบ 



2. จากผลการศึกษา พบว่า ก าลังพลนายสิบมีความพึงพอใจในการได้รับโอกาสให้
ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ก าลังพล
นายสิบได้ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถและได้รับอุปกรณ์ ที่มีความปลอดภัย และ
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่เพียงพอ   

3. จากผลการศึกษา พบว่า ก าลังพลนายสิบมีความพึงพอใจในการมีโอกาสได้ท างานอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถน้อยที่สุด ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้ก าลังพลนายสิบได้มีโอกาส
ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

4. จากผลการศึกษา พบว่า ก าลังพลนายสิบมีความพึงพอใจในการได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับปริมาณที่รับผิดชอบ น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาค่าตอบแทนให้กับ
ก าลังพลนายสิบให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของก าลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงกองพันทหารสื่อสารที่ 21 กับกองพันทหารอ่ืนๆ เพื่อจะน าผลที่ได้จากการศึกษา
มาปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับกับก าลังพลนายสิบ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
กองพันทหารสื่อสารที่ 21 ต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการฯ ให้ได้รับความพึง
พอใจสูงสุดของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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