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 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ(1)ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายผลิต (2)เพื่อ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิต โดยจําแนกตามตัวแปรชีวสังคม ความเช่ือ

อํานาจภายในตน และความผูกพันตอองคการ (3)เพื่อหาปจจัยในการทํานายคุณภาพชีวิตโดยรวม

และรายดาน กลุมตัวอยางเปนพนักงานฝายการผลิตซึ่งกําลังปฏิบัติงานในโรงงานเฟอรนิเจอรบริษัท 

ลอกเวิธ จํากัด (มหาชน) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล แบบ

วัดคุณภาพชีวิต แบบวัดความเช่ือมั่นอํานาจภายในตน และแบบวัดความผูกพันตอองคการ    สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานคือ t-test F-test การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

     1. พนักงานฝายการผลิตที่มีอายุตางกันมคีณุภาพชีวิตโดยรวม และรายดานไม

แตกตางกัน 

     2. พนักงานฝายผลิตเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ

ในครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายผลิตเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

     3. พนักงานฝายผลิตที่มีสมรสแลวมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัวดีกวา

พนักงานฝายผลิตที่มีสถานภาพโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     4. พนักงานฝายผลิตที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

     5. พนักงานฝายผลิตที่มีรายไดตางกนัมคีุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน 

     6. พนักงานฝายผลิตที่มีความเช่ืออํานาจภายในตนตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน 

     7. พนักงานฝายผลิตที่มีความผูกพันตอองคการต่ํามีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพ

ชีวิตดานสุขภาพ และดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายผลิตที่มีความผูกพันตอองคการสูง 

     8. ความเช่ืออํานาจภายในตน สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและ

สิ่งแวดลอมไดรอยละ 3 

     9. ความผูกพันตอองคการ สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจได 

รอยละ 3 
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 The purposes of the present study were to study production employees’ quality of 

life level, to compare production employees’ quality of life according to bio-social, internal 

locus of control and organization commitment variables, and to investigate the predictor 

variables in predicting production employees’ quality of life.  

 The sample comprised 233 production employees who working in furniture factory. 

The instruments used in this study were questionnaires on bio-social characteristics, internal 

locus of control, organization commitment and quality of life measures. In order to test 

hypotheses, t-test, F-test, Multiple Regression Analysis were performed using SPSS. 

 The findings were summarized as follows: 

  1. Production employees with differnt age had no different level of quality of life. 

  2. Female had a higher level of family relationship, mind development and quality 

of life significantly than male at .01 level. 

  3. Production employees who had married had a higher level of family relationship 

significantly than those who had single at .05 level. 

  4. Production employees with differnt educational level had no different level of 

quality of life. 

  5. Production employees with differnt incom had no different level of quality of life. 

  6. Production employees with differnt level of internal locus of control had no 

different level of quality of life. 

  7. Production employees who had a lower level of organization commitment had a 

higher level of healthy, mind development and quality of life significantly than those who had 

a higher level of organization commitment at .05 level. 

  8. Internal locus of control contributed significantly to the prediction of a production 

employee’s housing and environment. 3 % of variance of a production employee’s housing 

and environment was accounted for by the variance of internal locus of control.  



  9. Organization commitment contributed significantly to the prediction of a 

production employee’s mind development. 3 % of variance of a production employee’s mind 

development was accounted for by the variance of organization commitment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

   สารนิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัฐวีณ 

สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดสละเวลาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ใหความรู ตลอดจน

ชวยชี้แนะขอบกพรองตางๆอันเปนประโยชนจึงทําใหสารนิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณดวยดี ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณท่ีไดรับความกรุณาจากทานอาจารยเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ีดวย 

   ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.นิยะดา จิตตจรัส และรองศาสตราจารย วัฒนา ศรีสัตย

วาจา ท่ีไดกรุณาสละเวลาเปนกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธ และไดใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนแกสารนิพนธ 

   ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ประณต เคาฉิม และรองศาสตราจารย วัฒนา  

ศรีสัตยวาจา ท่ีไดกรุณาสละเวลาเปนกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ และไดใหขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนแกสารนิพนธ 

   ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท ลอกเวิธ จํากัด (มหาชน) ท่ีใหความ

อนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี รวมท้ังขอขอบพระคุณพนักงาน

ฝายการผลิตของบริษัทท่ีไดใหความเชื่อเหลือตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

   ขอขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีนอง และผูรวมงานของผูวิจัยทุกทานท่ีคอยชวยเหลือ สนับสนุนและให

กําลังใจตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและทํางานวิจัย 

   สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอและสมาชิกในครอบครัวท่ีคอยใหกําลังตลอด

ระยะเวลาท่ีไดมาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รวมท้ังผูใหความชวยเหลืออีก

หลายทานท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 10 ทุกแผนตางก็ให

ความสําคัญกับชีวิตความเปนอยูของคนในชาติ ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือวา

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งซึ่งตองไดรับการพัฒนาสงเสริมคุณภาพ สรางความอยูดีมี

สุข การสรางคนทุกคนใหเปนคนดี คนเกง พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได การ

พัฒนาคนในลักษณะองครวมภายใตแนวความคิด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใหความสําคัญ

กับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง

ระบบบริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ 

    มนุษยเปนปจจัยหนึ่ง ที่สามารถทําใหการบริหารองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ

มนุษยเปนผูบริหารและสรางสรรคส่ิงตางๆใหกลายเปนผลผลิตและบริการตามวัตถุประสงคของ

องคการจนกระทั่งสามารถนําองคการสูความสําเร็จ ซึ่งในปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ได

สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตและการทํางานของมนุษยในทุกสวนของโลก ทําใหทุกหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยอันเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาและมีความสําคัญที่สุดขององคกรให

มีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานที่เหมาะสมจะทําใหบุคลากรในองคกรสามารถ

ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุที่วางไว ความสําเร็จดังกลาว

นั้น เกิดไดจากความสามารถ ความรอบรูในงาน ความตั้งใจทุมเทและรวมมือกันทํางานของพนักงาน

ภายในองคกร ทั้งหมดนี้ตองมาจากการที่พนักงานในองคกรสวนใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเกิดจากการ

มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมในการทํางานดี มองเห็นความกาวหนาในอาชีพการงานดี 

เพื่อนรวมงานดี  ผลตอบแทนและสวัสดิการพอเพียง มีการพัฒนาขีดความรู ความสามารถของ

พนักงานอยูเสมอ และมีการสื่อสารภายในองคการอยางทั่วถึง (ดร.สวนา พรพัฒนกุล.2542: บทนํา) 

  อัจฉรา นวจินดาและขจีรัส ภิรมยธรรมศิริ.(2534: 225) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิต

ของบุคคลวาเปนความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการทั้ง

ทางดานรางกายและทางดานจิตใจ และการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาวะแวดลอม เศรษฐกิจและ

สังคมอยางเพียงพอ จนกอใหเกิดความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี สวนองคการอนามัยโลก 

(WHOQOL Group.1993: 9 - 13) ไดใหความหมายวา คุณภาพชีวิตเปนการรับรูความพึงพอใจและ

การรับรูสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคมโดยจะสัมพันธกับเปาหมายและความคาดหวังของ
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ตนเอง ภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคมและสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบ

บริการ สวัสดิการตางๆ ตลอดจนการการปกครองของสังคมที่บุคคลอาศัยอยู 

    งานวิจัยที่พบความเกี่ยวของระหวางคุณภาพชีวิตและปจจัยทางดานจิตใจ จากงานวิจัยของ

นิยดา ผุยเจริญ (2545: 76-77) ที่พบวาความยึดมั่นผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ

คุณภาพชีวิตการทํางาน ทั้งนี้เนื่องจากความยึดมั่นผูกพันตอองคการเปนองคประกอบที่สําคัญที่

กระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (ชฎาภา ประเสริฐทรง.

2541:26; อางอิงจาก Eisenberger; & Others. 1990: 51-59) ไดพบวา การที่พนักงานรับรูวาองคการ

ไดใหรายไดและสิ่งตอบแทนอยางเหมาะสมและเปนธรรม จะทําใหพนักงานมีความอุตสาหะในการ

ทํางาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อองคการ และมีความผูกพันตอองคการ ผลที่ตามมาคือ พนักงาน

จะรูสึกวาองคการไดสนับสนุนพวกเขาใหมีโอกาสกาวหนามีความมั่นคงในอาชีพจะทําใหเขาเกิดความ

จงรักภักดีตอองคการยิ่งขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยของ กรรณิการ สุชชารี (2548: 79) ที่พบวาความเชื่อ

อํานาจภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานที่เชื่อวาการ

ตั้งใจทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และศึกษาความรูใหมๆ จะสามารถนํามาปรับปรุง

วิธีการทํางานใหดีข้ึน จึงทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่ ทําใหมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง เปนที่

ยอมรับของหัวหนา มีแนวโนมที่จะเชื่อวาสาเหตุที่ประสบความสําเร็จเปนเพราะความพยายามและ

ความสามารถของตนเอง แตถาหากไมประสบความสําเร็จในหนาที่การงานก็เปนเพราะตนเองขาด

ความพยายามและตนเองขาดความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัยของ (ปุณภัท ตุลยะเสถียร; 2550: 

64-83)  ที่กลาววาคนที่มีความเชื่อวาความสําเร็จมาจากความสามารถของตนและสามารถควบคุมผล

ที่เกิดขึ้นได จะเปนผูที่ทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่ จะเปนผลใหบุคคลมีความสุขและมีความพึง

พอใจในการดําเนินชีวิต  บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถนั่นก็คือ

คุณภาพชีวิตซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่องคกรพึงตองใหความสําคัญแกพนักงานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจให

คนในองคกร มีความกระตือรือรนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

            ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาความเกี่ยวของระหวางความเชื่ออํานาจภายในตน 

ความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิต จะไดเปนแนวทางในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิต เปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป  
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ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

               1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิต 

               2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิต เมื่อจําแนกตามตัวแปรชีวสังคม 

ความเชื่ออํานาจภายในตน ความผูกพันตอองคการ 

    3. ทํานายคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน โดยใชตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตน และ

ตัวแปรความผูกพันตอองคการ 

 

 ความสําคัญของการวิจัย 
              1. ไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิตและนําผลที่ไดจากการศึกษาไป

เปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

              2. ตรวจสอบวาความเชื่ออํานาจภายในตน ความผูกพันตอองคการจะสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของพนักงานหรือไมอยางไร เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับสงเสริมใหพนักงานมี

คุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 

            

ขอบเขตของการวิจัย 
           ประชากรทีใ่ชในการวจิยั 
              ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝายการผลิตซึ่งกําลังปฏิบัติงานในโรงงาน

เฟอรนิเจอรของบริษัท ลอกเวิธ จํากัด (มหาชน)  จํานวน 419 คน ในป พ.ศ.2554 

 
   กลุมตัวอยาง 

 พนักงานฝายการผลิตซึ่งกําลังปฏิบัติงานในโรงงานเฟอรนิเจอรบริษัท ลอกเวิธ จํากัด 

(มหาชน)   ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จํานวน 217 คน (Krejcie; & Morgan, 1970: 607-610) ซึ่ง

กลุมตัวอยางเปนการเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูวิจัยแจกแบบวัด จํานวน

ทั้งหมด 250 ฉบับ โดยขอใหบริษัทแจกแบบวัดแกพนักงานฝายการผลิต ที่ครอบคลุมทั้งเพศชาย เพศ

หญิง และทุกระดับการศึกษา ผูวิจัยไดตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบวัดพบวามีแบบวัด

ฉบับสมบูรณจํานวน 233 ฉบับ   
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ตัวแปรที่ศกึษา 

                 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 

                  1. อาย ุ

                1.1  อายุ 20 – 39 ป 

                     1.2  อายุ 40 – 59 ป 

                 2. เพศ 

                     2.1  เพศชาย 

                     2.2  เพศหญิง 

                 3. สถานภาพสมรส 

           3.1  สมรส 

                    3.2  โสด 

                    3.3  หมาย/หยา/แยกกนัอยู 

          4. ระดับการศึกษา 

   4.1  ประถมศึกษา 

                   4.2  มัธยมศึกษาตอนตน 

                   4.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช หรือเทยีบเทา 

                   4.4  อนุปริญญา หรือปวส หรือเทียบเทา 

                   4.5  ปริญญาตรีข้ึนไป 

            5. ฐานะทางเศรษฐกิจ 

                   5.1 รายไดไมพอกับรายจาย 

                   5.2 รายไดพอดกีับรายจาย 

                   5.3 รายไดมากกวารายจาย 

              6. ความเชื่ออํานาจภายในตน 

       6.1  ความเชื่ออํานาจภายในตนต่ํา 

                  6.2  ความเชื่ออํานาจภายในตนสูง 

              7. ความผกูพนัตอองคการ 

    7.1 ความผกูพนัตอองคการสูง 

    7.2 ความผกูพนัตอองคการต่ํา 
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    ตัวแปรตาม (Independent Variables) คือ  

                     1. คุณภาพชีวติ ประกอบดวย 

              - ดานสุขภาพ 

              - ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 

              - ดานความสัมพนัธในครอบครัว 

              - ดานการพัฒนาจติใจของแรงงาน 
          

นิยามศัพทปฏิบัติการ 
      1. ความเชือ่อํานาจภายในตน (Internal Locus of Control) 
            ความเชื่ออํานาจภายในตน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่เชื่อวาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ

มาจากการกระทําของตนเอง โดยเปนผูที่ควบคุมการกระทําและยอมรับผลที่เกิดขึ้นกับตนไดไมวาจะ

เปนผลดีหรือผลราย 

              ในการวัดความเชื่ออํานาจภายในตน ผูวิจัยใชแบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนของ เรวดี 

ทรงเที่ยง (2548: 119-120) มาตรวัดนี้มีลักษณะเปนมาตราประเมินคา 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด” ถึง “ไม

จริงเลย” ผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาถือวาเปนผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงกวาผูที่ไดต่ํา

กวา 
               2. ความผกูพันตอองคการ (Organization Commitment) 
       ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกที่แสดงถึงความสัมพันธอยางแนนแฟนของแต

ละบุคคลที่แสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเกี่ยวของเปนสวนหนึ่งขององคการ  ยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคการ เต็มใจที่จะทุมเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการและปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการตอไปดวยความจงรักภักดี ประกอบดวย  

3 องคประกอบ ดังนี้ 

                   1. ความผูกพันดานความรูสึก หมายถึง อารมณ ความรูสึกผูกพันของพนักงานที่มีตอ

องคการ รูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ มีสวนรวมและมีความสุขในการเปนสมาชิกขององคการ 

มีความเชื่อถือและรูสึกดีตอองคการ ปรารถนาจะทําสิ่งดีๆเพื่อองคการ 

                   2. ความผูกพันดานความตอเนื่อง หมายถึง การรับรูของบุคคลที่มีตอองคการในการที่จะ

รักษาความเปนสมาชิกขององคการไว โดยคํานึงถึงการลงทุน การสะสม การทุมเทที่ไดอุทิศใหกับ

องคการ การละทิ้งองคการไป อาจทําใหเกิดการสูญสียผลประโยชน 

                   3. ความผูกพันดานบรรทัดฐานของสังคม หมายถึง การรับรูของบุคคลที่มีตอองคการ รูสึก

วาเปน ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่จะคงอยูกับองคการตลอดไปเพราะนั่นเปนสิ่งที่

ถูกตองเหมาะสม 
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                ในการวัดความผูกพันตอองคการผูวิจัยแปลและปรับปรุงจากแบบวัดความผูกพันตอ

องคการตามแนวคิดของ อัลเลนและมีเยอร (Dunham, Grube; & Castaneda. 1994: 375; อางอิง

จาก Allen; & Meyer. 1990)  แบบวัดมีลักษณะเปนมาตราประเมินคา 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด” ถึง “ไม

จริง”   ผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาถือวาเปนผูที่มีความผูกพันตอองคการสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา

กวา 
               

3. คุณภาพชวีิต (Quality of life) 
         คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูความเปนอยูที่ดี ความรูสึกพึงพอใจในชีวิตของบุคคลที่เกิด

จากการไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่ตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ  การไดรับการตอบสนองตาม

เปาหมายรวมของชีวิต  ภาพรวมสถานการณตางๆของชีวิต  ความสุขโดยทั่วไป ความสมดุลระหวาง

ความคาดหวังและการไดรับการตอบสนอง และการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมดาน

เศรษฐกิจและสังคมอยางเพียงพอใหเกิดการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 

                1. คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ หมายถึง สภาพการที่แรงงาน เมื่อเกิดการเจ็บปวยแลวไดรับ

การดูแลอยางถูกตอง มีสุขภาพรางกายแข็งแรงโดยไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงภายใน 3 เดือนที่

ผานมา ไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 คร้ัง รูจักที่จะสงเสริมสุขภาพของตนเองใหมีสุขภาพดี 

โดยไดรับสารอาหารที่เพียงพอแกรางกาย ไมรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ รับประทานอาหารที่มี

เครื่องหมาย อย.รับรอง มีการวางแผนครอบครัวและมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 

                2. คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม หมายถึง สภาพที่อยูอาศัยของแรงงาน

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยมีสวมถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีน้ําสะอาดดื่มอยางเพียงพอ 

บริเวณบานสะอาดเรียบรอย ไมมีน้ําขัง มีที่ทิ้งขยะเปนสัดสวน มีอากาศถายเทเพียงพอ 

                3. คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัว หมายถึง ความผูกพันรักใครตอกัน และได

ใชชีวิตรวมกันของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนมีความใกลชิด คุนเคย สนิทสนมระหวางบิดา มารดา 

บุตร ตลอดจนเครือญาติและบุคคลอื่นๆในครอบครัวที่ตองอาศัยดวยกัน ไมมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกัน

ในครอบครัว มีการดูแลเอาใจใสเมื่อยามเจ็บปวย 

                4. คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจของแรงงาน หมายถึง การปลูกฝงสรางเสริมความรูสึก

นึกคิด ความยึดมั่นที่จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกตองดีงามของแรงงาน โดยการดําเนินชีวิต

ตามหลักศาสนา มีการปฏิบัติศาสนกิจ ไมติดสุรา ไมติดบุหร่ีหรือยาเสพติดอื่นๆ ไดเขารวมกิจกรรมตาม

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น 
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              ในการวัดคุณภาพชีวิตผูวิจัยพัฒนามาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไปของ สมใจ ฉัตรไทย 

(2543: 157-160) ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ”ใช”หรือ”ไมใช” ผูที่ไดคะแนนจาก

แบบวัดมากกวาถือวาเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากว 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ตัวแปรชีวสังคม 

   - อาย ุ

   - เพศ 

   - สถานภาพสมรส                      

   - ระดับการศึกษา 

   - ฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

 
 
                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั. 

 
 

 
   คุณภาพชีวติ 

      -ดานสุขภาพ 

      -ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 

      -ดานความสัมพนัธในครอบครัว 

      -ดานการพัฒนาจิตใจ 

 
 

     ตัวแปรทางจิต 

        - ความเชื่ออํานาจภายในตน 

        - ความผกูพนัตอองคการ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
    1. พนักงานอายุมากมีคุณภาพชวีิตดีกวาพนกังานอายนุอย 
      2. พนักงานเพศหญิงมีคุณภาพชวีิตดีกวาพนกังานเพศชาย 
       3. พนักงานทีส่มรสแลวมีคุณภาพชีวิตดีกวาพนกังานที่โสด หมาย/หยา/และแยกกันอยู 

      4. พนักงานทีม่ีระดับการศึกษาสูงกวามีคณุภาพชีวิตดีกวาพนกังานทีม่ีระดับการศึกษาต่ํากวา 

      5. พนักงานทีม่ีรายไดมากกวามีคุณภาพชวีิตดีกวาพนักงานทีม่ีรายไดนอยกวา 

      6. พนักงานทีม่ีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงมีคุณภาพชีวิตดีกวาพนักงานที่มีความเชื่อ

อํานาจภายในตนต่ํา 

      7. พนักงานทีม่ีความผกูพนัตอองคการสูงมีคุณภาพชีวติดีกวาพนกังานที่มีความผกูพนัตอ

องคการต่ํา 

 8. ความเชื่ออํานาจภายในตนและความผกูพนัตอองคการ สามารถทาํนายคุณภาพชีวิต

โดยรวมและรายดานได 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของและไดนําเสนอตามหวัขอ

ตอไปนี้ 

          1. คุณภาพชีวิต 

                 -  ความหมายของคุณภาพชวิิต 

        -  คุณภาพชีวิตของวัยผูใหญ 

                 -  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับคุณภาพชีวิต 

                 -  องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

                   -  คุณภาพชีวิตของแรงงาน 

                 -  การวัดคุณภาพชีวิต 

          2. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต 
 

1. คุณภาพชีวิต 
          ความหมายของคุณภาพชีวิต 
               คุณภาพชีวิต (Quality of life) เปนคําที่นํามาใชกันอยางแพรหลายในชวงสามทศวรรษที่

ผานมา โดยมักนํามาใชกับงานและโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อบงชี้เปาหมายของการพัฒนาบุคคลหรือ

สังคมใหบรรลุถึงคุณลักษณะที่ดีตามอุดมการณที่ไดกําหนดขึ้น แตเดิมจุดหมายหรืออุดมการณใน

ลักษณะเดียวกันนี้ไดอยูคูกับมนุษยตั้งแตแรกเริ่มของการเกิดมีมนุษยชาติในโลก เมื่อมนุษยเกิดมา

ธรรมชาติก็สอนใหมนุษยตองตอสูดิ้นรนกับสภาพแวดลอม เพื่อการอยูรอดและพยายามแสวงหา

ความสุขในชีวิต การมีชีวิตที่ดี (Good life) และสุขภาวะ (Well-being) ดังนั้นความรูสึกมีความสุขใน

ชีวิต การมีชีวิตที่ดี การอยูดีกินดี จึงเกี่ยวของกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากบทบรรณาธิการการวัด

คุณภาพชีวิต (2541: 102-109)  อธิบายวา คุณภาพชีวิตเปนแนวคิดกวางขวาง และซับซอนสุขภาพ

กาย สภาวะจิตใจ ระดับของความเปนตัวของตัวเอง ความสัมพันธทางสังคม ความเชื่อ และ

ความสัมพันธของบุคคลกับส่ิงแวดลอมตางๆรอบตัวบุคคลดวย เย็นใจ เลาหวณิช (2520: 7) อธิบายถึง

คุณภาพชีวิตวาเปนจุดหมายปลายทางในการดํารงชีวิตเพราะทุกคนตางมุงหวังใหชีวิตของตนมี

คุณภาพสูงสุดในแนวทางที่ตนปรารถนา คุณภาพชีวิตจึงเปนผลของการพัฒนาตนเองเพื่อไปสูจุด

มุงหวังที่ตนกําหนด และวิธีการที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลบรรลุผลสําเร็จมีความแตกตาง
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กัน เนื่องจากบุคคลมีชีวิต รางกาย ส่ิงแวดลอม ภูมิหลัง ประสบการณที่ตางกัน แมคนเดียวกันหากตาง

เวลาและตางสถานการณก็อาจมีจุดมุงหวังและวิธีการที่เปลี่ยนไป 

               คุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่มีความซับซอนจึงมีการใหความหมายแตกตางกันบางในแตละ

สาขาวิชา เฟอแรนส และเพาเวอร (Ferrans; & Powers, 1985: 15-24) อธิบายวา คุณภาพชีวิตเปน

ความรูสึกผาสุกของบุคคล ซึ่งความรูสึกนี้เกิดจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในดานตางๆของชีวิตที่

เปนสิ่งที่สําคัญของบุคคล สอดคลองกับแคมปเบล (Cambell, 1976: 117-124) ที่อธิบายวา คุณภาพ

ชีวิตเปนมิติที่มีหลายรูปแบบเนนเปนพิเศษที่ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตที่แตละคนเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นตอสถานการณที่เปนอยูกับสถานการณที่เขาอยากใหเปน หรือคาดหวังผลที่ได จะเปน

ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ มีความสุขหรือไมมีความสุข ซึ่งเปนการตัดสินของแตละบุคคล 

สอดคลองกับ จอรจและเบียรอน (George & Bearson cited in Ferrans,1980:15) ที่วาเราไมสามารถ

จะตัดสินคุณภาพชีวิตของผู อ่ืนไดเพราะบุคคลใหคุณคาตอส่ิงตางๆในชีวิตแตกตางกัน และยังมี

นักวิชาการอีกหลายคนที่ใหความหมายคุณภาพชีวิตวาเปนการแสดงออกในรูปของระดับความพึง

พอใจ ความไมพึงพอใจของบุคคลหนึ่งๆหรือประสบการณหนึ่งๆวาสิ่งนั้นดีมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบ

กับมาตรฐานของตนเอง  

                ดาลกี้ และโรกี้ (จุฑารัตน เทพพรบริสุทธิ์.2546:14; อางอิงจาก Dalkey; & Rourke.1973: 

66) ใหความหมายคุณภาพชีวิตไววาเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอความเปนอยูที่ดีหรือความผาสุก 

ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ทั้งในเรื่องสุขภาพ กิจกรรมในชีวิต ความเครียด เปาหมายของชีวิต 

คุณคาในตนเอง ความซึมเศรา ตลอดจนสังคมและครอบครัว สอดคลองกับ แจคเคิล (จุฑารัตน เทพพร

บริสุทธิ์.2546:14 ;อางอิงจาก Jackle.1974:360-370) และยุวดี เกตุสัมพันธ (2537: 38) ที่อธิบายวา 

คุณภาพชีวิต คือ ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต เปนความยินดีตอชีวิตของแตละคน มีความพึง

พอใจที่บุคคลไดรับจากการมีกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเปนสิ่งที่แตละบุคคลรับรูเกี่ยวกับชีวิตของตนเองวามี

ความหมายและสามารถดํารงไวซึ่งพัฒนาการในดานตางๆ นอกจากนี้ อัจฉรา นวจินดาและขจีรัส 

ภิรมยธรรมศิริ (2534: 225) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตของบุคคลวา เปนความพึงพอใจของบุคคล

ที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่ตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และการมีสวนรวมใน

การพัฒนาสภาวะแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมอยางเพียงพอ จนกอใหเกิดความมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตดี สวนองคการอนามัยโลก (WHOQOL Group,1993: 9-13) ไดใหความหมายวา คุณภาพ

ชีวิตเปนการรับรูความพึงพอใจและการรับรูสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคมโดยจะสัมพันธ

กับเปาหมายและความคาดหวังของตนเอง ภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคม

และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบบริการ สวัสดิการตางๆ ตลอดจนการเมืองการปกครองของสังคมที่

บุคคลอาศัยอยู 
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 จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตวาหมายถึง การ

รับรูความเปนอยูที่ดี ความรูสึกพึงพอใจในชีวิตของบุคคลที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่

ตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ  การไดรับการตอบสนองตามเปาหมายรวมของชีวิต  ภาพรวม

สถานการณตางๆของชีวิต  ความสุขโดยทั่วไป ความสมดุลระหวางความคาดหวังและการไดรับการ

ตอบสนอง และการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเพียงพอให

เกิดการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี    

 
             คุณภาพชีวิตของวัยผูใหญ    
                พยอม  อิงคตานุวัฒน  ( 2543) ไดอธิบายวาวัยผูใหญเปนวัยจบการศึกษา  เร่ิมเขาสูการ

ทํางานมีอาชีพ เร่ิมเลือกคูครองและรูจักใชชีวิตกับคูครอง  สรางครอบครัวและเตรียมความมั่นคงไวใน

อนาคต  เริ่มมีเพื่อนสนิทและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี  มีแนวทางและปรัชญาในชีวิตของตนเอง 

และเปนวัยที่มีพัฒนาการเต็มข้ันแลว มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถสนองตอบตอเหตุการณหรือ

สภาพแวดลอมไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยใชความรูและประสบการณที่ผานมาชวยเหลือตนเองทั้ง

ในการแกไขปญหา  วางแผนและพัฒนาชีวิตดวยตนเอง สรางความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให

ตนเอง  สามารถพึ่งพาตนเองและรูจักวางแผนในการดําเนินชีวิตแลวประสบความสําเร็จตามที่

คาดหมายไว  ศรีเรือน แกวกังวาล (2549:416) ไดอธิบายวาเครื่องชี้วัดของวัยผูใหญ คือการประกอบ

อาชีพ นอกจากทําใหมีความรูสึกวามีฐานะทางการเงินแลว ยังทําใหเกิดความรูสึกมีอิสรเสรี มีหนามีตา 

มีความมั่นคงทางจิตใจ การตั้งตัวไดเปนหลักฐาน ไดรับการยอมรับในสังคม เปนการสรางฐานะทาง

ครอบครัว มีเกียรติ และมีความสําเร็จในชีวิตดานตางๆ ความสําเร็จมากนอยในการประกอบอาชีพมี

อิทธิพลตอความสุข ความทุกข ความเจริญกาวหนาของชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งสอดคลองกับ    

ณรงคศักด  ตะละภัฏและคณะที่ไดอธิบายวาวัยผูใหญตอนตนที่สามารถกําหนดรูปแบบชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองทําใหตนเองมีความสุข  ความพอใจและสามารถทําใหผูอ่ืนที่อยูใกลเคียงมีความสุข  

ความพอใจที่ไดอยูรวมกัน  เมื่อบุคคลมีความสุข  ความพอใจในตนเองแลวสะทอนตอไปยังครอบครัว

ได  จึงจะสามารถนําความสุข  ความพอใจไปสูเพื่อนรวมงาน  คุณภาพการทํางานและคุณภาพชีวิตก็

จะเร่ิมพัฒนาขึ้น  ดังนั้นการที่บุคคลวัยผูใหญสามารถสรางความมั่นคงและความรูสึกเปนสุขทางกาย  

จิตใจและสังคมได แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมวัย 

   เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาในวัยผูใหญและวัยกลางคน ซึ่งเปนวัยที่มีพัฒนาการที่มี

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  การประกอบอาชีพที่มั่นคง  มีการสรางครอบครัวและไดรับการ

ยอมรับในสังคม จึงไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในดานที่มีความเกี่ยวของสําคัญทั้งหมด 4 ดาน
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ดวยกัน คือ 1) คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 2) คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  3) คุณภาพ

ชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัว  4) คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจ  
  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต 

               จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของอัจฉรา นวจินดาและขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ (2534:225) 

พบวา องคประกอบคุณภาพชีวิตนาจะประกอบดวย องคประกอบดานกายภาพซึ่งจับและนับได และ

องคประกอบดานความรูสึกนึกคิดหรือจิตใจของมนุษย ซึ่งสอดคลองกับสภาพชีวิตของมนุษยที่

ประกอบไปดวย รางกายและจิตใจ คุณภาพชีวิตคือ คุณภาพของรางกายและคุณภาพของจิตใจ ซึ่ง

คุณภาพของรางกายวัดไดดวย “สุขภาพกาย” และคุณภาพชีวิตของจิตใจวัดไดดวย “สุขภาพจิต”  

ดังนั้นคุณภาพชีวิตของบุคคลคือบุคคลที่มีสุขภาพกายและจิตดี ซึ่งบุคคลจะมีสุขภาพกายและจิตดี 

เมื่อบุคคลไดรับส่ิงที่ตอบสนองตอ “ความตองการ” ทั้งทางรางกายและจิตใจ ทฤษฎีความตองการของ

มนุษยที่มีการยอมรับมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งคือ Maslow, s hierarchy of needs (1954)          

 

                                                                         

                                                                        Level 5 Self-actualization Needs 

                                                                          ความตองการสูงสุดของมนุษย    

                                                                        Level 4 Self-esteem Needs  

                                                   ความตองการเปนที่ยอมรับนับถือ การไดรับส่ิงสุนทรียทัง้หลาย   

                                                                         Level 3 Love and Belonging Needs 

                                                                           ความตองการความรักความเปนเจาของ 

                                                                          Level 2 Safety or Security Needs 

                                                                           ความปลอดภัยมั่นคงในชวีิต  

                                                                          Level l Physiological Needs 

                                                                           ความตองการทางดานสรีระรางกาย  

                                                                                 

ภาพประกอบ 2  ทฤษฎีความตองการของมนุษย (Maslow, s hierarchy of needs: 1954) 

                                                                                                                                      

 จากภาพแสดงความตองการของมนุษยทั้งดานรางกายและจิตใจ โดยมีเงื่อนไขวาบุคคลอาจ

มีความตองการพรอมกันหลายระดับได และไดรับส่ิงที่ตองการหลายระดับนั้นพรอมๆกันได แตบุคคล

อาจไมไดรับส่ิงที่ตองการในระดับสูงกวา ถาความตองการระดับตํ่ากวายังไมไดรับการตอบสนอง ทั้งนี้
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เพราะการไดรับส่ิงที่ตองการใดๆขึ้นอยูกับการกระทําของบุคคลและบุคคลอาจไมมีแรงจูงใจใหกระทํา

การใดๆ เพื่อใหไดรับส่ิงที่ตองการระดับสูงขึ้น ตราบใดที่ยังไมไดรับส่ิงที่ตองการระดับตํ่ากวา เชน 

ความตองการระดับ 1. Physiological needs เปนความตองการทางดานสรีระรางกาย ส่ิงที่เปนปจจัย 

ไดแก อากาศ น้ํา อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เปนตน มนุษยจะไมมีแรงจูงใจที่จะ

กระทํา (แมจะตองการ) ระดับ 2 คือ ความปลอดภัยมั่นคงในชีวิต (Safety or security needs) ตราบที่

ปจจัยที่จําเปนแกการดํารงชีวิตระดับ 1 ยังไมไดรับเชนถาใหเลือกระหวางอาหารกับความปลอดภัยใน

ชีวิต มนุษยที่หิวโหยอาจเลือกทําความผิดเพื่อใหไดอาหารมา แตเมื่อความตองการระดับตํ่ากวาไดรับ

การตอบสนองแลว มนุษยจะมีความตองการระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับ คือ ระดับ 3 ความ

ตองการความรักความเปนเจาของ (Love and belonging needs) ระดับ 4 ความตองการเปนที่

ยอมรับนับถือและการไดรับส่ิงสุนทรียทั้งหลาย (Self-esteem needs) ระดับ 5 ความตองการสูงสุด

ของมนุษย คือ การไดแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มที่เพื่อทําประโยชนตอสังคม (Self-actualization 

needs) 

                การที่มนุษยไดรับส่ิงที่ตอบสนองตอความตองการดานรางกายในจํานวนที่เหมาะสมจะทํา

ใหมนุษยมีสุขภาพดี และการไดรับส่ิงที่ตอบสนองตอความตองการอยางเพียงพอจะทําใหมนุษยมี

สุขภาพจิตดี การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีจะนําความสุขความพอใจสูมนุษย นั่นคือการไดรับส่ิงที่

ตองการจะนําความสุขความพอใจมาสูมนุษย  การสรุปดังกลาวนี้สอดคลองกับความหมาย

องคประกอบและสิ่งบงชี้ ความมีคุณภาพชิวิตดังที่เสนอมาขางตน และส่ิงที่ทําการศึกษาโดยชารมา 

(อัจฉรา นวจินดาและขจีรัส ภิรมยธรรมศิริ.2534: 225; อางอิงจาก Sharma.1988: 149) ดังภาพ 

........................................................Maximal Level...................       Felt 

       Personal                            คุณภาพชีวิตระดับสูงสดุ                     Needs   

       Aspiration                                                                                  ความตองการ  

ความตองการชื่อเสียง.....................Satisfaction Level................        ทีเ่ปนไปไดยาก                   

     Psychology-social               คุณภาพชีวิตระดับพงึพอใจ                                         คุณภาพชีวิต                         

        Needs                                                                                       Basic          

ความตองการระดับจติใจ..................Minimal Level........................       Needs 

       Bio-physical                          คุณภาพชวีิตระดับตํ่าสุด                   ความตองการ   

       Needs                                                                                          ข้ันพืน้ฐาน 

ความตองการทางชีวภาพ                                           

 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธระหวางความตองการของมนุษยกับระดับคุณภาพชีวติ 
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                  จากภาพแสดงความสัมพันธระหวางความตองการของมนุษยกับระดับคุณภาพชีวิตตาม

แนวความคิดของชารมา (Sharma) โดย Bio-physical needs เปนความตองการทางชีวภาพที่จําเปน

ที่สุดในระดับพื้นฐานของการดํารงชีวิต ปจจัยที่ตองการ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษา

โรค อากาศบริสุทธิ์ น้ําสะอาด ฯลฯ ซึ่งปจจัยเหลานี้ถือวาเปนคุณภาพชีวิตระดับพื้นฐานของมนุษย 

(Minimal level) Psycho-social needs เปนความตองการระดับชุมชนและสังคม ไดแก การศึกษา การ

คมนาคม การขนสง ความมั่นคงปลอดภัย นันทนาการ และบริการสังคมอื่นๆ ฯลฯ เมื่อมนุษยไดรับ

รวมกับ Bio-physical needs จะเกิดคุณภาพชีวิตระดับที่พึงพอใจ (Satisfaction level) และความ

ตองการชื่อเสียง  เปนความทะเยอทะยานเฉพาะบุคคล เชน ความตองการชื่อเสียง เกียรติยศ ความ

มั่นคง การเปนที่ยอมรับในความสามารถของตน ฯลฯ บุคคลที่บรรลุความตองการระดับนี้จะมีคุณภาพ

ชีวิตระดับสูง (Maximal level) แตสภาพชีวิตในระดับนี้มักจะทําใหมนุษยตองการสิ่งอุปโภคบริโภค

อยางฟุมเฟอย มีความเปนอยูที่โดดเดี่ยวทําใหเกิดปญหาในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนผลกระทบตอระดับ

คุณภาพชีวิตที่จะคอยลดลงมา จนอยูในระดับที่พึงพอใจ เนื่องจากลดระดับความตองการลง (อัจฉรา 

นวจินดาและขจีรัส ภิรมยธรรมศิริ; 2534: 225 - 230) 

  แนวความคิดของชารมาในภาพสามารถนํามาหาความสัมพันธรวมกับความตองการตาม

แนวคิดของมาสโลว (Maslow, s hierarchy needs) ได ทั้งนี้เพื่อใหสามารถกําหนดองคประกอบที่

จําเปนตอคุณภาพชีวิตไดละเอียดขึ้น (อัจฉรา นวจินดาและขจีรัส ภิรมยธรรมศิริ; 2534: 225 - 230) 

  

 

                                     .......................................คุณภาพชวีิตระดับสูงสุด 

Level 5                             ความตองการ                                                           ความตองการที ่                     

                                             ชื่อเสียง                                                                เปนไปไดยาก             

Level 4                              ............................คุณภาพชีวิตระดับพึงพอใจ                                                                

                                                 ความตองการ                                                                  คุณภาพ 

Level 3                                       ระดับสังคม                                                                    ชวีิต 

                                             ...............................คุณภาพชวีิตระดับตํ่าสุด.......  ความตองการ                                 

Level 2                                           ความตองการ                                              ข้ันพืน้ฐาน                                     

                                                         ทางชีวภาพ                                                  

Level 1                                                                                                     

            

ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธระหวางองคประกอบคุณภาพชวีิตกับระดับคุณภาพชีวิต 
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  จากภาพแสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางองคประกอบของคุณภาพชีวิต จําแนกตาม

ความตองการตามแนวความคิดของมาสโลว กับระดับคุณภาพชีวิตจําแนกตามแนวคิดของชารมา 

กลาววาถามนุษยเพียงแตตองการไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่ตองการทางรางกายและมีความรูสึก

ปลอดภัยมั่นคงในชีวิต มนุษยจะมีคุณภาพชีวิตในระดับตํ่าสุด ถามนุษยไดรับการตอบสนองความ

ตองการทางรางกาย ความรูสึกปลอดภัยมั่นคงในชีวิต การมีส่ิงที่รักและเปนเจาของ และการยอมรับ

นับถือจากตนเอง และบุคคลอ่ืน มนุษยจะมีคุณภาพชีวิตในระดับที่เปนสุขและพึงพอใจ และถามนุษย

ไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่ตองการทางรางกายและจิตใจครบทั้ง 4 ระดับแลว มนุษยมีโอกาสไดแสดง

ศักยภาพของตนใหประจักษตอไป คุณภาพชีวิตของมนุษยจะอยูในระดับสูงสุดคือมีคุณภาพชีวิตมาก

ที่สุด แตคุณภาพชีวิตในระดับสูงนี้จะยากแกการดํารงชีวิตไว เนื่องจากองคประกอบในสวนนี้เปนความ

ทะเยอทะยานสวนบุคคล ซึ่งเมื่อบุคคลบรรลุถึงระดับนี้แลว หากไมมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่

เหมาะสม ชีวิตมักจะหางไกลจากความสุขความพอใจที่แทจริง เนื่องจากรูปแบบการดํารงชีวิตของ

บุคคลในระดับนี้กลายเปนชีวิตที่อยูไดดวยความเดน และตองการสิ่งที่เปนวัตถุเพื่อประกอบความเดน

นั้นมากมาย ซึ่งหากไมสามารถไดอยางเพียงพอ ความมีคุณภาพชีวิตจะตกลงมาที่ระดับที่เปนสุขและ

พึงพอใจที่มีความตองการองคประกอบคุณภาพชีวิตดานวัตถุนอยลง และมีองคประกอบดานจิตใจเพิ่ม

มากขึ้น 

                จากความสัมพันธระหวางองคประกอบของคุณภาพชีวิต จําแนกตามความตองการตาม

แนวความคิดของมาสโลว กับระดับคุณภาพชีวิตจําแนกตามแนวคิดของชารมา สรุปไดวา ถามนุษย

ไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่ตองการทางรางกายและจิตใจครบทั้ง 4 ระดับแลว คือ ความตองการทาง

รางกาย ความรูสึกปลอดภัยมั่นคง ความตองการความรัก ความเปนเจาของและการยอมรับนับถือจาก

ตนเอง และบุคคลอื่น คุณภาพชีวิตของมนุษยจะอยูในระดับสูงสุดคือมีคุณภาพชีวิตมากที่สุด 

 
         องคประกอบของคุณภาพชีวิต 
             การมีคุณภาพชี การที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะตองประกอบดวยองคประกอบหลายๆ 

ดาน ซึ่งตองประกอบกันอยางกลมกลืน และเหมาะสมในแตละบุคคล เวลา สถานที่ และความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งแตละองคประกอบมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันออกไปตามทัศนะของ

แตละบุคคลและสังคม ไดมีนักวิชาการตางๆไดเสนอไววาองคประกอบที่สําคัญของวิตของมนุษย

จะตองประกอบดวยอะไรบาง ซึ่งก็มีสวนแตกตางกันไปบางในรายละเอียด 
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                คอนโด (สมพจน กวางแกว. 2547: 12; อางอิงจาก Kondo, 1985:66) ไดอธิบายถึง

องคประกอบของคุณภาพชีวิตควรประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง 1 องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

                                                
 

มาตรฐานความเปนอยู

(รางกาย) 

(Physical standard of living) 

 จิตใจหรืออารมณ 

(Mental emotional) 

 ความรูสึกนึกคิด 

(Spiritual) 

 

อาหารหรือโภชนาการ 

สุขภาพ 

ที่อยูอาศัย 

ส่ิงแวดลอม 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงเรียน 

โรงพยาบาล 

การรักษาพยาบาล 

ฯลฯ 

 ความพึงพอใจในงาน

และความมัน่คง 

สถานภาพ 

ความมัน่คงในวัยชรา 

ความรักความเปนเพื่อน 

นันทนาการหรือการใช

เวลาวาง 

ฯลฯ 

 มีอิสระตอความเชื่อ 

มีอิสระตอการปฏิบัติ

ตามความเชื่อ 

 

              แคมปเบล (สมพจน กวางแกว. 2547: 13; อางอิงจาก Campbell. 1972: 51) ไดเสนอวา

องคประกอบที่บงชี้ถึงคุณภาพชีวิตตองมี 3 ดาน คือ 1) องคประกอบดานกายภาพ ซึ่งประกอบดวย

ปจจัยดานมลภาวะ ความหนาแนนของประชากรและสภาพที่อยูอาศัย 2) ดานสังคม ประกอบดวย

ปจจัยดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ความมั่นคงของครอบครัว 3) ดานจิตวิทยา ประกอบดวยปจจัย

ทางดานความพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวัง และความคับของในชีวิต 

องคประกอบของคุณภาพชวีิต 
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                ลิว (สมพจน กวางแกว. 2547: 13; อางอิงจาก Liu.1975: 12) อธิบายถึงองคประกอบ

คุณภาพชีวิตวา คุณภาพชีวิตมีองคประกอบอยู 2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานจิตวิสัย 

(Subjective) องคประกอบนี้เปนเรื่องของอารมณความรูสึกของบุคคล อันไดแกความเชื่อ คานิยมและ

ความรูสึกนึกคิดของบุคคล เปนตน องคประกอบดานจิตวิสัยบางครั้งจึงเรียกวา องคประกอบดาน

จิตวิทยา (Psychological) องคประกอบที่สําคัญอีกองคประกอบหนึ่ง คือ องคประกอบดานวัตถุวิสัย 

(Objective) องคประกอบดานนี้ไดแก ปจจัยหรือสภาพแวดลอมของบุคคล เชน องคประกอบดาน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม โดยสรุปจะเห็นไดวาองคประกอบดานจิตวิสัยนั้นเปน

องคประกอบเชิงคุณภาพ ซึ่งใชการรับรูและความรูสึกนึกคิด 

               แอสเคป (สมใจ ฉัตรไทย.2543: 33-39; อางอิงจาก ESCAP.1990: 9-10) ไดกําหนดแนวคิด

ในการวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไดมีการปรับปรุงตลอดมา หลังสุดไดมีการกําหนดจาก

องคประกอบ 7 ตัว แยกเปนตัวชี้วัดรวม 28 ตัว ไดแก 

                   1. ความมัน่คงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ (Economic Security) 

                   1.1 รายได (Income) 

                          1.1.1  การกระจายรายไดแยกตามกลุมรายได 

                                       (Distribution of income, by income class) 

                  1.1.2  การกระจายรายไดแยกตามแหลงของรายได 

                                      (Distribution of income, by factor source) 

            1.2  การใชจายและการออม (Expenditure and saving) 

                           1.2.1 สัดสวนของคาใชจายในครอบครัวในเรื่องความตองการพื้นฐาน 

                                     (Percentage of household expenditure on specific basic needs) 

                          1.2.2 สัดสวนของการออมจากรายไดในครอบครัว 

                                     (Percentage of household income saved) 

                   1.3  ความยากจน (Poverty) 

                 1.3.1 เสนวดัความยากจนซึ่งกําหนดโดยรัฐบาล 

                                     (Poverty lines, as determined by National Governments) 

                        1.3.2 สัดสวนของประชากรที่อยูต่ํากวาเสนความยากจน 

                                    (Percentage of Population below the poverty line, as identified) 

                 2. สุขภาพ 

                     2.1  อายุขัยเฉลี่ย (Life expectancy) 

                     2.2  การเปนโรค (Morbidity) 
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                         2.2.1   การเปนโรคสําคัญๆและอัตราการเกิดโรค 

                                       (Major types of morbidity) 

                          2.2.2   ความเจ็บปวยซึง่นาํไปสูความไรสมรรถภาพ 

                                        (Illness leading to disability) 

                2.3  การตาย (Mortality) 

                           2.3.1  อัตราการตายของทารก (Infant mortality rate) 

                            2.3.2  อัตราการตายของเด็ก (Child mortality rate) 

                           2.3.3  สาเหตุสําคญัของการตาย (Major causes of death) 

             2.4  โภชนาการ (Nutrition) 

                2.4.1 น้ําหนกัเด็กต่ํากวา 5 ป (Weight for age under 5 years) 

                        2.4.2  น้ําหนักของทารกแรกเกดิ (Weight at birth) 

                           2.4.3  การบริโภคในเชิงเปนพลงังาน (Calorie consumption as percentage of  

                                     national normative requirement) 

                       2.4.4  การบริโภคโปรตีน (Protein consumption as percentage of national  

                                     normative requirement) 

              3. ชีวิตดานการใชสติปญญา (Intellectual Life) 

                  3.1 การอานออกเขยีนได (Literacy) อัตราสวนของการอานออกเขียนได (Literacy rate)    

                     3.2  การศึกษาในโรงเรยีน (Formal education) 

                1. อัตราการเขาเรียนแตละระดับช้ัน (Enroll) 

                          2. อัตราการสําเร็จการศึกษา (Completers) 

                   3.3  การเรียนรูตลอดชีวติ (Life-long learning) 

                 3.3.1 จํานวนหองสมุดตอประชากร 1,000 คน 

                                    (Libraries per 1,000 population)  

                          3.3.2  จํานวนหนงัสือพิมพตอประชากร 1,000 คน 

                                   (Newspaper and periodical circulation per 1,000 population) 

                     3.3.3  จํานวนวทิยุตอประชากร 1,000 คน 

                              (Radios per 1,000 population) 

                          3.3.4 จํานวนโทรทัศนตอประชากร 1,000 คน 

                                   (TVs per 1,000 population) 
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         3.3.5  จํานวนศูนยการศึกษาผูใหญ 

                                    (Number of adult education centers) 

                  3.4  ชีวิตเชิงวัฒธรรม (Cultural life) 

                          3.4.1 การเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกทางวัฒนธรรม 

                                   (Extent of cultural facilities) 

                       3.4.2 อัตราการมสีวนรวมในองคการทางวัฒนธรรม 

                                   (Rate of participation in cultural organizations) 

                3.5 ชีวิตดานการใชหลกัเหตุผล (Spiritual life)      

              4. ชีวิตการทาํงาน (Working life) 

                   4.1 การวางงาน / การทาํงานต่ําระดับ 

                         (Unemployment/underemployment) 

                      4.1.1  อัตราการวางงาน (Unemployment rate) 

                        4.1.2  อัตราการทาํงานต่าํระดับ (Underemployment rate) 

               4.2 อุบัติเหตุจากการทํางาน (Work-related accidents/injuries) อัตราการไดรับอุบัติเหตุ

และเจ็บปวยจากการทาํงาน (Work-related accident/injury rate) 

                   4.3  การขัดแยงทางอุตสาหกรรม (Industrial conflict) 

               4.3.1 จํานวนครั้งการหยุดงานประทวง 

                                  (Number of strikes and lock-outs) 

                          4.3.2 จํานวนวันทํางานที่หยุดงานประทวง 

                                  (Number of work days lost) 

                  4.4  สภาพการทํางาน (Working conditions) 

                        4.4.1 จํานวนชั่วโมงการทํางานตอวัน (Hours of work per day) 

                       4.4.2  จํานวนวนัหยุด (Number of holidays) 

                     4.4.3  ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัย 

                                    (Health and safety hazards) 

  5. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

                5.1 ที่อยูอาศัย (Housing) 

                        5.1.1 รอยละของครัวเรือนที่มนี้าํดื่ม 

                                   (Percentage of households with portable water) 
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                          5.1.2  รอยละของครัวเรือนที่มีส่ิงอํานวยวามสะดวกดานสุขาภิบาล 

                                   (Percentage of households with sanitation facilities) 

                5.1.3  รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 

                                   (Percentage of households with electricity) 

                          5.1.4  พื้นที่อยูอาศยัตอหัว (Housing space per capita) 

                  5.1.5  อัตราสวนของครัวเรือนตอจํานวนหนวยที่อยูอาศัย 

                                   (Ratio of households to dwelling units) 

               5.2  โครงสรางพืน้ฐานในการคมนาคมและการติดตอส่ือสาร 

                        (Transport and communications infrastructure) 

                         5.2.1 จํานวนกโิลเมตรของถนนลาดยางตอประชากร 1,000 คน 

                                  (Kilometers of paved roads per 1,000 population) 

           5.2.2 การคมนาคมสาธารณะตอประชากร 1,000 คน 

                   (Public transport per 1,000 population) 

                         5.2.3 จํานวนโทรศัพทตอประชากร 1,000 คน 

                                 (Telephone per 1,000 population ) 

                         5.2.4 จํานวนอุบัติเหตุการจราจร (Traffic accidents) 

                 5.3 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural environment) 

                         5.3.1  การเกิดอุบัติภัยตามธรรมชาติ (Incidence of natural disasters) 

                        5.3.2  มลภาวะตามธรรมชาติ (Environmental pollution) 

                      5.3.3  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ 

                                  (Natural resources depletion and degradation) 

       6. ชีวิตในครอบครัว (Family Life) 

                  6.1  เด็ก (Children) 

                         6.1.1  เด็กเรรอนตอเด็ก 1,000 คน (Homeless children per 1,000 children) 

                6.1.2  เด็กที่ไมไดอยูกับพอแมจริงตอเด็ก 1,000 คน 

                                    (Children living apart from biological parents per 1,000 children) 

               6.1.3  เด็กในครอบครัวที่มีพอหรือแมเพยีงคนเดยีวตอเด็ก 1,000 คน 

                                    (Children in single-parent households per 1,000 children) 

             6.2 วัยรุน (Adolescents) 

                      6.2.1 อัตราเด็กวัยรุนติดยาเสพตดิ (Youth drug abuse rate) 
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                       6.2.2 การเกิดปญหาเด็กเสเพล (Incidence of juvenile delinquency) 

                  6.3  ผูใหญ (Adults) 

                        6.3.1  อัตราสวนคนแกที่อาศัยอยูคนเดียว 

                                   (Elderly, living alone as percentage of all elderly) 

                       6.3.2  อัตราการหยาราง (Divorce rate) 

                         6.3.3  ครัวเรือนที่มผูีหญิงเปนผูนาํ (Female-headed households) 

              6.4  ความแตกแยกรุนแรงในครอบครัว (Family violence) 

                         6.4.1  จํานวนครอบครัวที่แตกแยก (Reported cases of domestic violence) 

                       6.4.2  จํานวนเดก็ถกูทอดทิง้ (Reported cases of child abuse and neglect) 

    7.  ชีวิตในชุมชน (Community Life) 

            7.1 การมสีวนรวมในสงัคม (Social community/civic participation) 

                        7.1.1 จํานวนองคกรอาสาสมัครประเภทตางๆ 

                                 (Number of voluntary organizations by type) 

                      7.1.2 อัตราการเขาเปนสมาชิกในองคกรอาสาสมัคร 

                                 (Membership rate in voluntary organization) 

               7.2  การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) 

                  7.2.1  อัตราสวนของการใหสิทธิออกเสียงแกผูใหญ (Adult suffrage rate) 

                7.2.2  ความถี่ของการเลือกตั้ง (Frequency of elections) 

                     7.2.3  อัตราการไปใชสิทธิออกเสยีง (Percentage of population voting) 

                      7.2.4  จํานวนพรรคการเมอืง (Number of political parties) 

            7.3  ความวุนวายในชุมชน (Civil Stiff) 

                     7.3.1 จํานวนการประทวงโดยคนหมูมาก (Number of mass protests) 

                    7.3.2  การบาดเจ็บและตายในการเดินขบวน 

                               (Deaths/casualties in public demonstrations) 

                      7.3.3  ผูอพยพออก (Refugees outflow) 

                     7.3.4  จํานวนผูยายถิ่นโดยขาดหลักแหลง (Internally-displaced persons) 

7.4  อัตราอาชญากรรมประเภทตางๆ (Crimes against the persons) 

                     อัตราการเกิดอาชญกรรมประเภทตางๆ (Crime rate, by type of crime) 
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        สมใจ ฉัตรไทย. (2543: 38-39) ไดชี้ใหเห็นวา คุณภาพชีวิตเปนเรื่องของการดําเนินชีวิตทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรูสึกทางจิตใจหรือดานอื่นๆ ไดอยางมีความสุข ซึ่งการที่

จะดํารงตนเปนผูที่มีชีวิตอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ 

                1. องคประกอบทางเศรษฐกิจ คือ มีกินมีใชตามสมควรกับสภาพแหงตน 

               2. องคประกอบทางดานสังคม คือ มีการศึกษา มีคุณธรรม มีภาวะผูนําและมีพฤติกรรมที่

สมาชิกในสังคมปฏิบัติตอกัน 

                3. องคประกอบทางดานการเมือง คือ มีโครงสรางทางการเมืองที่มั่นคงและเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ 

                 ในระยะหลังๆนี้ไดมีการใหความสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น โดยมีเนื้อหาที่กวางขวาง

มากตามแนวคิดของ OECD (องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทย) 

คุณภาพชีวิตครอบคลุมหลายมิติ ดังนี้ (ปรีชา เปยมพงศสานต.2535:185) 

               - คุณภาพชีวิตทางดานอนามัย และสาธารณสุข 

               - พัฒนาการบคุคล โดยผานการศึกษาและฝกอบรม 

               - การมงีานทาํ และคุณภาพชีวิตการทํางาน 

               - เวลาวางที่สรางสรรค 

               - ความสุขสมบูรณ ทางดานเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

               - คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

                         - ส่ิงแวดลอมทางสังคม 

                         - โอกาสทางสังคมและการมีสวนรวมที่เทาเทียมกัน 

               - ความมั่นคงในการดํารงชีวติ 

               - สิทธิเสรีภาพทางการเมือง 

               ทวีรัสมิ์ ธนาคม (2533: 1-2) ไดอธิบายถึง องคประกอบหรือลักษณะของการมีคุณภาพชีวิต

ตลอดจนลักษณะสังคมที่จะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตได ดังนี้ 

               องคประกอบหรือลักษณะของการมีคุณภาพชีวิต ไดแก 

               1. มีอาหารทีม่ีคุณคา มีกนิและกินเปน 

               2. มีที่อยูอาศยัและทีท่ํางานที่สะอาด สะดวก สบาย 

               3. มีความสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

              4. มีสุขภาพดี มีพลานามัย 

               5. มีการศึกษา และมีโอกาสที่จะเรียนรู 

               6. เปนผูผลิตและบริโภคเปน 
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               7. มีอาชีพสุจริต 

               8. มีคุณธรรม และจริยธรรม 

               9. รูจักหาความรู แกปญหาและคลายทกุขดวยกุศลวิธ ี

                       10. รูจักตัดสินใจ 

                       11. ผูกมิตรและอยูรวมกับผูอ่ืนได 

                       12. ขวนขวายทํากิจที่มีประโยชน 

                       13. มีเวลาวางและใชเวลาวางพัฒนาตนเอง 

                 นิพนธ คนัธเสว ี(ทวีทอง หงษวิวฒัน. 2535: 2; อางอิงจาก นิพนธ คันธเสว.ี 2525) อธิบาย

คุณภาพชีวิตมิติตางๆไดดังนี ้

        1. ดานรางกาย หมายถึง อาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยสุขภาพอนามัย พลังงาน 

การออมทรัพย ส่ิงอํานวยความสะดวกในครอบครัวและการประกอบอาชีพ 

        2. ดานอารมณ หมายถึง การพักผอนหยอนใจที่มีประโยชน และความนิยมชมชอบใน

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ความสัมพันธอบอุนในครอบครัวและในชุมชน ความรักและความเปน

เจาของที่มีตอหมูคณะ 

          3. สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง ภาวะแวดลอมที่บริสุทธิ์ สะอาดและเปน

ระเบียบปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีวิตและการ

คมนาคมที่สะดวก 

          4. สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่

เทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสิ  

การปกครองที่ใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรางกายและสังคม ความรวมมือ 

รวมใจในชุมชน ความเปนระเบียบ มีวินัย ความเห็นอกเห็นใจและคานิยมที่สอดคลองกับหลักธรรมใน

ศาสนา 

          5. ดานความคิด หมายถึง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโลก ชีวิตและชุมชน การศึกษา 

วิชาชีพ ความสามารถในการปองกัน แกไขปญหาตางๆของตัวเอง ครอบครัวและชุมชน การเปนที่

ยอมรับในชุมชน  การสรางความสําเร็จดวยตนเอง การยอมรับตัวเองและการมีเปาหมายในชีวิตที่

เหมาะสม 

          6. ดานจิตใจ หมายถึง การมีคุณธรรมในสวนตัวและสังคม ความซื่อสัตยสุจริต เมตตา

กรุณา ชวยเหลือเกื้อกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธาในศาสนา ความเสียสละ 

และการละเวนจากอบายมุข ฯลฯ 
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    ประเทศตางๆ ไดนําองคประกอบเหลานี้มาเปนกําหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชาติ เพื่อวัดความเปนอยูที่ดีของประชาชน สวนรายละเอียดในเครื่องวัด นั้นจะแตกตางกัน

ตามสภาพเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของแตละชนชาติ เชน 

                  ฟลิปปนส ไดกําหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน มีองคประกอบหลักอยู 9 ดาน 

คือ   (สุภางค จันทวานิช และ วิศนี ศิลตระกูล; 2538: 106)  

               1. สุขภาพและโภชนาการ 

               2. การศึกษาเรียนรู 

               3. รายไดและการบริโภค 

               4. การจางงาน 

               5. แหลงทรัพยากร 

               6. ที่อยูอาศัย 

               7. ความปลอดภัยของสวนรวมและความยุติธรรม 

              8. คานิยมทางการเมือง 

                     9. การเลื่อนชั้นทางสังคม 

                   มาเลเซยี ไดกาํหนดเครื่องชีว้ัดคุณภาพชีวติของประชาชนมีองคประกอบหลักอยู 12 ดาน 

คือ (สุภางค จนัทวานิช และวิศนี ศิลาตระกูล; 2538:107) 

               1. ประชากร 

               2. ความเปนเอกภาพของชาติ 

               3. การฟนฟทูางสงัคม 

               4. การขจัดความยากจน 

               5. รายได การบริโภค และความมัน่คั่ง 

               6. ที่พักอาศัย 

               7. การศึกษา 

               8. สุขภาพและโภชนการ 

               9. แรงงานและการจางงาน 

              10. ทรัพยากรธรรมชาติ 

              11. ความปลอดภัยของสวนรวม 

              12. วัฒนธรรมและการใชเวลาวาง 
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       จะเห็นวาประเด็นการวัดคุณภาพชีวิตนั้นมีแนวคิดแตกตางหลากหลาย และมีลักษณะ

กวางขวางครอบคลุมตัวแปรหลายดาน นอกจากนั้น ยังขึ้นกับสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมของ

แตละสังคมอีกดวย ดังนั้น การวัดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใดชุมชนหนึ่งจึงมีความจําเปนตอง

กําหนดตัวชี้วัดขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของบุคคลและชุมชนที่บุคคลนั้นอยูดวย 

                    เครื่องชี้วัดสําหรับคุณภาพชีวิตของคนไทย อธิบายในลักษณะของความจําเปนพื้นฐาน 

ไดดังนี้ 

                     1. ความหมายของความจาํเปนขัน้พืน้ฐาน 

                           แนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนขั้นพื้นฐานของบุคคล (Basic human needs) เปน

แนวคิดของการพัฒนาที่ทันสมัยและแพรหลายและเปนแนวความคิดที่ปฏิเสธแนวความคิดแบบดั้งเดิม

ที่มุงแตจะกอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการ

สนองตอบตอความจําเปนทางวัตถุปจจัย (Material needs) และความจําเปนที่มิใชวัตถุปจจัย  

(Non-material needs) จึงจําเปนตองมีควบคูกันไป แนวความคิดเกี่ยวกับความจําเปนขั้นพื้นฐานจึง

เกิดขึ้น 

                            สําหรับความหมายของคําวา “ความจําเปนขั้นพื้นฐาน” กฤช เพิ่มทันจิตต  

(2538: 25) ไดกลาวไวในวารสารสาธารณสุขปริทัศน ในเรื่อง “การพัฒนาของกลวิธีการพัฒนาแบบ 

จปฐ.”  วา ความจําเปนพื้นฐานของมนุษย หมายถึง ส่ิงที่มนุษยไมสามารถดํารงชีวิตอยูได โดย

ปราศจากการตอบสนองดวยความจําเปนพื้นฐานที่เกิดจากการวินิฉัยของมนุษยเอง การตอบสนองตอ

ความจําเปนพื้นฐานนี้จึงเปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการสะทอนถึงความเปนอยูของมนุษย เปนที่เขาใจกัน

วาความจําเปนพื้นฐานของมนุษยแปรเปลี่ยนไปตามระบบสังคม เวลา และสถานที่ อายุ เพศ 

สถานภาพทางสังคม คานิยมทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ความจําเปนและการตอบสนองจึงถูก

กําหนดโดยเงื่อนไขทางสังคม และวัฒนธรรม และแสดงแบบแผนที่แตกตางกันในแตละสังคม และ

วัฒนธรรมตลอดจนภูมิภาค 

                           ปทมา ธรรมเจริญ (2538:19) ไดอธิบายถึงความหมายของความจําเปนพื้นฐาน

หรือ จปฐ. วาหมายถึง 

                   - ความตองการขั้นพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคนใน

สังคม 

                   - ส่ิงจําเปนแกการครองชีพขั้นพื้นฐานของบุคคล หรือเปนความตองการพื้นฐานขั้น

ต่ําของชุมชนเพื่อจะใหเปนเกณฑตรวจสอบไดวาในชุมชนหนึ่งๆนั้นยังขาดแคลนเรื่องใดบาง 

                           - ความตองการขั้นต่ําที่ประชาชนทุกคนหรือชุมชนควรจะมี หรือควรจะเปนเพื่อใหมี

ชีวิตอยูอยางปกติสุขในชวงเวลาหนึ่งๆ 
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                              - ความตองการขั้นต่ําสุดที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยดีข้ึนมาไดและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุขพอสมควร 

                          ดังนั้นการประเมินความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษยในเวลาและสถานที่หนึ่งจึงไม

สามารถที่จะระบุไดเปนความจําเปนพื้นฐานที่เปนสากลได 

                      2. องคประกอบของความจําเปนขั้นพืน้ฐาน 

                          (ชิดชัย สนัน่เสียง. 2537: 30; อางอิงจาก Galtlung. 1977) ไดจําแนกความจําเปน

พื้นฐานออกเปนองคประกอบหลัก 2 ประการ คือ 

                           1.องคประกอบที่มุงตอบสนองตอความจําเปนดานวัตถุ (Material components) 

ซึ่งแบงออกเปนองคประกอบยอยๆ คือ 

                              1.1 ความจําเปนดานความมั่นคงปลอดภัย (Security needs) ซึ่งหมายถึง ความ

จําเปนที่จะอยูรอดในสังคมอยางปลอดภัย หรือหลีกเลี่ยงการคุกคาม ประทุษรายทุกรูปแบบ 

                     1.2 ความจําเปนดานสวัสดิการ (Welfare needs) หมายถึง ความจําเปนในดาน

การดํารงชีวิตอยูดวยวัตถุปจจัยอยางเพียงพอ หรือการหลีกเลี่ยงความทุกขรอน องคประกอบนี้ ไดแก 

อาหาร น้ําดื่ม น้ําใช อากาศ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และบริการทางการแพทย การศึกษา 

การคมนาคม การสื่อสาร รวมถึงความสะดวกสบายขั้นต่ํา เชน เครื่องมือที่ชวยประหยัดแรงงาน

ทั้งหลาย เปนตน 

                            2. องคประกอบที่ตอบสนองความจาํเปนทางดานจิตใจ (Non-material 

components) สามารถแยกออกเปน 2 ประเภทยอย คือ 

                      2.1 ความจําเปนดานเอกลักษณ (Identity needs) หมายถึง ความจําเปนในการ

อยูรวมกันเปนกลุมอยางใกลชิดและหลีกเลี่ยงการแปลกแยก (Alienation) 

                              2.2 ความจําเปนทางดานเสรีภาพ (Freedom needs) หมายถึง ความจําเปนใน

การมีเสรีภาพในการเลือก การกระทํา หรือหลีกเลี่ยงการกดขี่ (Repression) 

                      องคการผูใชแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) ไดให

แนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนขั้นพื้นฐาน โดยสรุป คือ ความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษย ควร

ประกอบดวยปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 

                      1. ความตองการขั้นต่ําของครอบครัวดานบริโภคจํานวนหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวของกับการมี

ส่ิงตางๆที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต คือ อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย เครื่องมือเครื่องใช และสิ่งของ

เบ็ดเตล็ดในครัวเรือน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก 
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                        2. บริการตางๆที่จําเปนสําหรับชุมชนที่รัฐบาลควรจัดใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

เชน น้ําดื่มน้ําใช ไฟฟาสาธารณะ การสาธารณสุข การศึกษาภาคบังคับ การคมนาคมขนสง ตลอดจน

ความปลอดภัยในสังคม 

                         3. สิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย เชน สิทธิของการมีสวนรวมของประชาชน ความ

เชื่อมั่นวาตนเองยอมชวยตนเองไดของคนในชุมชน 

                      ในประเทศไทยมีการนําแนวคิดความจําเปนขั้นพื้นฐาน (Basic minimum needs) มา

ใชเพื่อเปนเครื่องมือในการกําหนดแนวทาง รูปแบบ และเทคนิควิธีการพัฒนาดานสังคมเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยวิธีคิดที่มีการวาดภาพวาในสังคมที่พึงประสงคของประชาชนไทยนั้น 

ประชาชนควรมีมาตรฐานชีวิตต่ําสุดอยางไร เพื่อใหมีความเปนอยูอยางปกติสุขตามสมควรในชวงเวลา

หนึ่งๆ 

                        ปจจุบันนี้ประเทศไทย ใชเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (Basic minimum needs 

indications) 37 ตัว โดยแบงออกเปน 9 หมวด คือ 

                         หมวดที่ 1 ประชาชนในครอบครัวไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับความ

ตองการของรางกายหรือเรียกวา “อาหารดี”  

                     หมวดที่ 2 ประชาชนในครอบครัวมีที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมหรือ

เรียกวา “มีบานอาศัย”  

                  หมวดที่ 3 ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐาน ที่จําเปนแกการดํารงชีวิต

และการประกอบอาชีพ หรือเรียกวา “ศึกษาอนามัยถวนทั่ว”  

                        หมวดที่ 4 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือเรียกวา 

“ครอบครัวปลอดภัย”   

                         หมวดที่ 5 ประชาชนมีการประกอบอาชีพ และมีรายไดที่พอเหมาะ หรือเรียกวา 

“รายไดดี”  

                หมวดที่ 6 ครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลา และจํานวนของการมีบุตรไดตาม

ความตองการหรือเรียกวา “ไมมีลูกมาก” 

                   หมวดที่ 7 ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูและการกําหนดวิถีชีวิตของ

ชุมชนของตน หรือที่เรียกวา “อยากรวมพัฒนา”  

                        หมวดที่  8 ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจ หรือเรียกวา “พาสูคุณธรรม”  

                       หมวดที่ 9 ประชาชนมีสวนรวมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ

หรือเรียกวา “บํารุงสิ่งแวดลอม”  
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   กลาวโดยสรุปวา การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะมีเพียงดานใดดานหนึ่งไมได เพราะการที่คนเรา

จะมีชีวิตอยูอยางมีความสุขไดก็ตอเมื่อสุขทั้งกายและใจประกอบกัน ขณะเดียวกันก็ตองไมถูกกีดกันใน

เร่ืองความคิด เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยนั้นตองการมีศักดศรีของตนเอง ตองการโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นและใชความคิดเห็นเพื่อตนเองและสังคมซึ่งหมายความวาประชาชนตองมีเสรีภาพ

และสังคมตองเปนประชาธิปไตย 

 
  คุณภาพชวีติของแรงงาน 

             จากการที่ธัชดนัย สิทธิศาสตร (2538: 31) ไดทําการศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของแรงงาน

กอสรางอีสานในกรุงเทพฯและเกื้อ วงศบุญสิน (2538: 54) ไดทําการศึกษาปญหาทางสังคมและ

สาธารณสุขของแรงงานกอสรางในเขตเทศบาลแหลมฉบัง พบวา ในแตละวันแรงงานกอสรางตองใช

เวลาในการทํางานไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนเสี้ยวชีวิตที่มากกวากิจกรรมอื่น

ใดของชีวิตผูใชแรงงาน กรอส (สมใจ ฉัตรไทย.2543: 43; อางอิงจาก Gross.1958: 3-4) อธิบายวา

มนุษยใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสามของชีวิตทั้งมวลในฐานะผูใชแรงงาน ESCAP ไดกําหนด

ชีวิตการทํางาน (Work life) เปนสวนหนึ่งขององคประกอบคุณภาพชีวิต OECD ไดกําหนดการจางงาน

ทําและคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสวนหนึ่งขององคประกอบคุณภาพชีวิต แซมมวล (สมใจ ฉัตรไทย.

2543: 43; อางอิงจาก Sarmull Ellon.1976: 367) อธิบายวา ผูใชแรงงานใชเวลาในขณะที่ตื่นอยูใน

สัดสวนที่สูงสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน  

                 การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นตองประกอบดวยปจจัยซึ่งเปนองคประกอบหลายประการที่มี

ความสัมพันธตอเนื่องเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งหากปจจัยใดปจจัยหนึ่งไดรับผลกระทบ

แลวนั่นยอมหมายถึง คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นถูกบั่นทอนใหดอยลงไป ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิต ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คานิยม จิตใจ และปจจัยตางๆเหลานี้ได

มีนักวิชาการตางๆไดเสนอไว ซึ่งมีสวนแตกตางกันไปบาง ดังเชน 

                  ชารมา (Sharma, 1975: 109-113) อธิบายวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต 

ข้ึนอยูกับองคประกอบ 5 ประการ คือ 

                 1. มาตรฐานการครองชีพ (Standard of living) 

                 2. ภาวะประชากร (Population situation) 

                 3. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factor) 

                 4. กระบวนการพัฒนา (Process of development) 

                 5. ทรัพยากร (Resources) 
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                  ปรีชา เปยมพงศสานต (2535: 21) อธิบายวา คุณภาพชีวิตของแรงงานขึ้นอยูกับปจจัย

หลายๆประการ ปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงที่สําคัญๆมีดังตอไปนี้ 

                1. การคุมครองทางสังคม (Social protection) คํานี้ครอบคลุมหลายเรื่อง นับต้ังแต

โครงการความมั่นคงทางสังคมไปจนถึงสวัสดิการทางดานอนามัยสาธารณสุข กลาวโดยสรุป 

นอกเหนือจากรายไดและคาจางแลว ปจจัยตางๆที่สงผลเกี่ยวพันไปถึงรายได และสวัสดิการของ

แรงงานเรียกวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดความคุมครองทางสังคม 

                       2. การปรับปรุงเงื่อนไขในการทํางาน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ การยกระดับคาจาง 

และเปลี่ยนแปลงชั่วโมงทํางาน และครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลด

อุบัติเหตุและความเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน โดยเปนโครงสรางความปลอดภัยในอาชีพและ

การพัฒนาสาธารณสุขดานอาชีพ 

                           3. ควรปรับปรุงสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน และสิ่งแวดลอมในชุมชน มีการเนน

เร่ืองความเชื่อมโยง ระหวางสิ่งแวดลอมในที่ทํางานกับในชุมชนเขาดวยกัน 

     องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, IOL) ไดกอตั้งขึ้น

เมื่อป พ.ศ.2462 มีหลักการ เปาหมาย และนโยบายขององคการอันกําหนดขึ้นจากคําประกาศแหงฟลา

เดลเฟย ที่วา สันติภาพอันถาวรจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความยุติธรรมในสังคมและอีกตนหนึ่งวา ทุกคนไม

วาเชื้อชาติใด เพศ และเผาพันธใดก็ตาม มีสิทธิจะไดรับการพัฒนาไปสูชีวิตที่ดีกวาทั้งดานวัตถุและ

จิตใจ ภายใตเงื่อนไขแหงการมีอิสรภาพอันมีเกียรติภายใตสภาวะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และภายใต

โอกาสที่ทัดเทียมกัน และคํากลาวที่ส้ันๆรัดกุม แตลึกแรงดวย ความหมายที่วา แรงงานไมใชสินคา 

(วิชิต แสงทอง; 2537: 9) 

                 กลไกสําคัญในการบริหารองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 

Organization, IOL)   ไดแก การกําหนดมาตรฐานแรงงาน และระบบไตรภาคี การกําหนดมาตรฐาน

แรงงานระหวางประเทศในรูปของอนุสัญญา และขอเสนอแนะ มีเจตนาเพื่อใหประเทศตางๆที่แขงขัน

กันในทางเศรษฐกิจ เอาชนะกันและกันโดยการลดตนทุนการผลิต ซึ่งเปนการเอารัดเอาเปรียบหรือขูด

รีดผูใชแรงงานดวยประการตางๆ มาตรฐานสําคัญที่กําหนดขึ้น ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน

ชั้นมูลฐาน คือ เสรีภาพในการสมาคม การใชแรงงานบังคับ คาจางขั้นต่ํา และสวัสดิการ ซึ่งสวัสดิการนี้

คือ สภาวะที่นายจางจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก หรือกินดีอยูดีของลูกจาง ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ

นโยบายบริหารงานบุคคล นอกจากนี้สวัสดิการยังเปนมูลเหตุจูงใจ ทําใหเกิดผลผลิตที่ดีข้ึนและเปน

ประโยชนในดานการแก ไขปญหาทางสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ งปญหาทางดานแรงงาน  

(นิธิกานต จานสังคมโลก; 2546: 21) 
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                 นอกจากนี้ IOL ไดใหความหมายของสวัสดิการแรงงานวา เปนบริการความสะดวกและ

ความนาพึงพอใจ ซึ่งอาจจัดขึ้นในบริเวณสถานที่ใกลเคียงที่ทํางาน เพื่อใหคนงานไดมีสภาพแวดลอมที่

สะดวกสบาย ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทํางาน มีความกาวหนา

และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต เพิ่มขวัญกําลังใจในการทํางาน การมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาที่

ดีข้ึน ลดความเครียด เพิ่มความพอใจในงาน มีความรูสึกถึงสุขภาวะที่ดีข้ึน สรางภาพลักษณที่ดีให

องคกรขึ้น และกอผลบวกใหแกองคการดวย  

                 ระบบสวัสดิการไดรับการสงเสริมใหเขมแข็งขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแกผูใชแรงงาน กองทุน

ประกันสังคมเพิ่มการคุมครองจากการเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ การคลอดบุตร การชวยเหลือบุตร 

การสงเคราะหเมื่อเสียชีวิต ชราภาพ ไปจนถึงการวางงานในป 2547 นอกเหนือจากกองทุนเงินทดแทน

ที่คุมครองการประสบอุบัติเหตุในงาน ระบบการประกันสังคมที่มีอยูสามารถครอบคลุมแรงงานใน

ระบบไดเพิ่มข้ึน 6.52 ลานคน จากการขยายความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการ 

(ธาริณี ทัศนนารา; 2547: 50-51) 

    สําหรับประเทศไทยไดสรางเกณฑชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งพอจะนํามาใชเปน

เกณฑชี้วัดคุณภาพชีวิตของแรงงานได (สมใจ ฉัตรไทย; 2543: 43-51)  เปนเกณฑดานสุขภาพของ

แรงงานเปนสภาพการที่แรงงาน เมื่อเกิดการเจ็บปวยแลวไดรับการดูแลอยางถูกตอง มีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงโดยไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงภายใน 3 เดือนที่ผานมา ไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง รูจักที่จะสงเสริมสุขภาพของตนเองใหมีสุขภาพดีโดยไดรับสารอาหารที่เพียงพอแกรางกาย 

ไมรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ รับประทานอาหารที่มีเครื่องหมาย อย.รับรอง มีการวางแผนครอบครัว

และมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส เกณฑดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของแรงงาน เปนสภาพที่อยูอาศัย

ของแรงงานที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล มีสวมถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีน้ําสะอาดดื่มอยาง

เพียงพอ บริเวณบานสะอาดเรียบรอย ไมมีน้ําขัง มีที่ทิ้งขยะเปนสัดสวน มีอากาศถายเทเพียงพอ 

เกณฑดานความสัมพันธในครอบครัวของแรงงาน เปนความผูกพันธรักใครตอกัน ไดใชชีวิตรวมกันของ

สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนมีความใกลชิด คุนเคย สนิทสนมระหวางบิดา มารดา บุตร ตลอดจน

เครือญาติและบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวที่ตองอาศัยดวยกัน ไมมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัว 

มีการดูแลเอาใจใสเมื่อยามเจ็บปวย เกณฑดานการพัฒนาจิตใจของแรงงาน เปนการปลูกฝงสรางเสริม 

ความรูสึกนึกคิด ความยึดมั่นที่จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกตองดีงามของแรงงาน โดยการ

ดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติศาสนกิจ ไมติดสุรา ไมติดบุหร่ีหรือยาเสพติดอื่นๆ ได

เขารวมกิจกรรมตามประเพณี และศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น 
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การวัดคุณภาพชีวิต 
              การวัดคุณภาพชีวิตมีความแตกตางกันบางขึ้นอยูกับแนวคิด และวัตถุประสงคของการศึกษา

แตละเรื่อง ซาน ( Zhan. 1992: 29-38) ใหเกณฑการประเมินคุณภาพชีวิต 2 ดาน คือ 

                 1. ดานวัตถุวิสัย (Objective) เปนการวัดโดยอาศัยขอมูลดานรูปธรรมที่มองเห็นได 

นับได วัดได เชน รายได ระดับการศึกษา อาชีพ อัตราการเกิดโรค 

                 2. ดานจิตวิสัย (Subjective) เปนการวัดขอมูลดานนามธรรมที่บงบอกถึงความรูสึก 

เจตคติตอประสบการณของบุคคลที่เกี่ยวกับชีวิต การรับรูตอสภาพความเปนอยู การดํารงชีวิตรวมทั้ง

ส่ิงตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิต เชน ความพึงพอใจในชีวิต ความสุข ภาวะสุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเอง 

              ฟลินน และฟรานทซ ( จําเรียง กูรมะสุวรรณ. 2532: 64; อางอิงจาก Flynn & Frantz. 1987) 

ไดเสนอหลักในการวัดคุณภาพชีวิต คือ 

                 1. วัดในเชิงวัตถุวิสัย (Objective approach) แสดงถึงภาวะทางกายภาพ ลักษณะ

เหตุการณ พฤติกรรมหรือลักษณะของบุคคล ซึ่งตัดสินใจโดยบุคคลอื่นหรือดวยตนเอง จากขอมูลที่เปน

จริง เชน รายได อาชีพ การศึกษา หนาที่การงาน เปนตน 

                 2. วัดในเชิงจิตวิสัย (Subjective approach) เปนการรับรูดวยตนเองจากกรอบการ

รับรูประสบการณที่ผานมาของตนเอง เชน ความปรารถนา ความพอใจในชีวิต และเห็นวาการตัดสิน

ดวยตนเองนี้จะสะทอนถึงระดับการวัดที่นาเชื่อที่สุด 

               การวัดคุณภาพชวีิตอาจพจิารณาจากโครงสรางหรือองคประกอบของคุณภาพชวีิต 

ไดแก 

                 1. การวัดโดยพิจารณาวาคุณภาพชีวิตประกอบดวยโครงสร างมิติ เดียว 

(Unidimension) มีแนวคิดวาบุคคลสามารถสรุปคุณภาพชีวิตทั้งหมด โดยยึดการมองความปกติสุข

ของเขา ซึ่งถือวาการถามคําถามเดียวเปนการวัดที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได ดังเชนเครื่องมือวัดคุณภาพ

ชีวิตของแคนทริล (จุฑารัตน เทพพรบริสุทธิ์. 2546:15-16 อางอิงจาก Cantril.1967:98) สรางขึ้นโดยใช

คําถามเดียว เรียกวาบันไดการวัดตนเองของแคนทริล การวัดเปนแบบลิเกิทสเกล (Likert Scale) ใน

แนวตั้งมีบันไดทั้งหมด 10 ข้ัน ใหบุคคลวัดตนเองวาคุณภาพชีวิตของตนอยูในระดับใด 

                 2. การวัดโดยพิจารณาวาคุณภาพชีวิตประกอบดวยโครงสรางหลายมิติ 

(Multidimension) มีแนวคิดวาบุคคลจะมีระดับความพึงพอใจตอชีวิตดานตางๆไมเทากัน ข้ึนอยูกับ

การรับรูประสบการณและปจจัยอ่ืนๆรวมดวย นักวิชาการหลายทานใหความเห็นวา การวัดคุณภาพ

ชีวิตโดยใชโครงสรางหลายมิติ อาจจะเหมาะสมกวาการวัดโดยใชโครงสรางมิติเดียว เพราะการวัดโดย



32 
 

ใชโครงสรางหลายมิติ ชวยใหเห็นภาพที่ถูกตองของเหตุการณในชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาถึง

ผลของแตละองคประกอบที่มีตอคุณภาพชีวิตได  

                จากแนวคิดการวัดคุณภาพชีวิตที่กลาวมาขางตน การวัดระดับคุณภาพชีวิตมีความแตกตาง

กันขึ้นอยูกับแนวคิด และวัตถุประสงคของการศึกษาแตละเรื่อง ดังนั้นการวัดคุณภาพชีวิตจึงมีการใช

แบบวัดในหลายลักษณะ ดังนี้  

              1. แบบวัดคุณภาพชีวิตมาตรฐาน ลักษณะแบบสัมภาษณเปนภาพบันได 9 ข้ัน (Ladder 

Scale) ข้ันลางสุดใชแทนความรูสึกวาชีวิตนี้มีความทุกขยากลําบากมาก บันไดแตละขั้นใชแทน

ความรูสึกวาชีวิตดีขึ้นเร่ือยๆจนถึงบันไดขั้นบนสุดใชแทนความรูสึกวาชีวิตนี้ดีที่สุดเทาที่จะมีได ใช

คําถามวา บันไดขั้นไหนที่ทานรูสึกวาทานยืนอยูในปจจุบัน 

                       เชน งานวิจัยของเพชรนอย สิงหชางชัย วัดคุณภาพชีวิตโดยใชแบบสัมภาษณคุณภาพ

ชีวิตแรงงานยายถิ่น โดยประเมินคุณภาพชีวิตในรูปของความพึงพอใจตอองคประกอบของคุณภาพ

ชีวิตและไดหาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, s Alpha Coefficient) 

เทากับ 0.86 ประกอบดวยขอคําถาม 54 ขอ กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแบบหลายมิติ ประกอบดวย

องคประกอบคุณภาพชีวิต 12 ดาน ไดแก 

                            1. ดานสุขภาพกาย ประเมินจากความพอใจในเรื่องระบบของสภาพรางกาย รวมทั้ง

การดูแลสุขภาพทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บปวย 

                            2. ดานสุขภาพจิต ประเมินจากความรูสึกตางๆทางดานจิตใจ ไดแก ความปลอด

โปรง สบายใจ ความวิตกกังวลที่มี 

                           3. ดานสิ่งแวดลอม ประเมินจากความพอใจในสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก การ

ไมมีมลพิษทางอากาศ การปลูกตนไมรอบๆบาน 

                           4. ดานความปลอดภัย ประเมินจากความพอใจในความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยสิน 

สุขภาพ ทั้งในสถานที่ทํางานและนอกสถานที่ทํางาน 

                           5. ดานความมั่นคงในเศรษฐกิจ ประเมินจากความพอใจในเรื่องรายได การมีเงิน

ออม การไมมีหนี้สิน ความสามารถในการใชจายสิ่งของตางๆ 

                            6. ดานชีวิตครอบครัว ประเมินจากความพอใจในชีวิตครอบครัว เกี่ยวกับการมีเวลา

ใหครอบครัว ความเขาใจกันในครอบครัว ความใกลชิด การมีกิจกรรมภายในครอบครัว และ

ความสําคัญของตนเองตอญาติพี่นองในครอบครัว 

                            7. ดานชีวิตการทํางาน ประเมินจากความพอใจในความมั่นคงของงาน ความภูมิใจ

ในงาน การไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน ระบบการทํางานในโรงงาน ความกาวหนาในการทํางาน 

บรรยากาศในการทํางาน ความสะดวกในการทํางาน 
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                        8. ดานชีวิตการศึกษา ประเมินจากความพอใจในการพัฒนาตนเอง การมีโอกาส

ศึกษาตอและการมีแหลงทุนใหศึกษาตอ 

                          9. ดานสภาพสังคมของตนเอง ประเมินจากความพอใจที่ไดรับการยอมรับจากบุคคล

อ่ืนในสังคม การมีโอกาสเปนผูนําในสังคมของตนเอง ความเสมอภาคในสังคม 

                       10. ดานการมีกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม ประเมินจากความพอใจในการไดประกอบ

กิจกรรมทางศาสนา  การมี อิสระในการประกอบพิธีตามความเชื่อถือดั้ ง เดิม  การได เ รียนรู

ขนบธรรมเนียมประเพณี การมีสวนรวมในการรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น 

                       11. ดานรับรูการเมือง ประเมินจากความพอใจในการมีโอกาสรับรูขาวสารทางการเมือง 

การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางการเมือง 

                      12. ดานความเสมอภาค ประเมินจากความพอใจในความเทาเทียมกันในคาจางที่ไดรับ 

การหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล ความเทาเทียมกันในการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน 

                 2. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการ

อนามัยโลก (WHOQOL Group, 1994:19-43) ไดพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพขององคการอนามัยโลก

ชุด 100 ตัวชี้วัด (WHOQOL-100) ) ประกอบดวยขอคําถาม 100 ขอ โดยโครงสรางเครื่องชี้วัดคุณภาพ

ชีวิต สะทอนใหเห็นประเด็นสําคัญๆตอคุณภาพชีวิต แบงเปนคําถาม 6 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดาน

จิตใจ ดานระดับความเปนอิสระไมตองพึ่งพา ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสภาพแวดลอมและ

ดานความเชื่อสวนบุคคล ลักษณะขอคําถามเปนแบบการรับรูเชิงรูปธรรม ประกอบดวยคําถามในรูป

ของความเขม (intensity) ซึ่งหมายถึงความรุนแรงของความรูสึกนั้นๆ ความจุ (capacity) หมายถึง 

ความสามารถในการรับรูสถานการณที่มีผลตอคุณภาพชีวิตมากนอยเพียงใด ความถี่ (frequency) 

หมายถึง ชวงหรือระยะหางของพฤติกรรมหรือความรูสึกที่เปนประสบการณ ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิต 

และคําถามที่ตองการใหตอบตามการรับรูของผูที่ถูกวัด จะเปนคําถามเกี่ยวกับการประเมินปญหาที่ผู

ถูกวัดกําลังเผชิญอยู เพื่อประเมินวาเหตุการณนั้นมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตอยางไร จึงนับวาเปน

เครื่องมือที่มีความครอบคลุมดานเนื้อหา มีความละเอียดและความไวสูง ตอมา ค.ศ.1995 ทีมพัฒนา

คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL Group,1995) ไดพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต

ข้ึนมาใหมเพื่อเปนเครื่องมือมาตรฐานในการวัดคุณภาพชีวิตของประชากรโลก โดยการรวมขอคําถาม

บางสวนเขาดวยกันจนเหลือขอคําถามเพียง 4 ดาน จํานวน 26 ขอ ซึ่งทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตหลาย

ประเทศทั่วโลกไดนําไปแปลและใชในการวัดคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งประเทศไทย ไดแปล

และปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับประชากรไทย โดยใชชื่อวาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการ

อนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) และไดหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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โดยมีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach,sAlpha Coefficient) เทากับ 

0.8406 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-

THAI) ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) และอัตวิสัย (self-

report subjective)  ประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน คือ 

               1. ดานรางกาย (Physical domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซึ่ง

มีผลตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความสุขสบาย 

ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได การรับรูถึง

พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอ่ืน การรับรูถึง

ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน 

การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาตางๆ หรือการรักษาทาง

การแพทยอ่ืนๆ เปนตน 

                  2. ดานจิตใจ (Psychological domain) คือ การรับรูสภาพจิตใจของตนเอง เชน การ

รับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึก

ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ

และความสามารถในการเรียนรูเร่ืองตางๆของตน การรับรูถึงความสนใจในการจัดการกับความเศรา 

หรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตางๆของตน ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อ

ดานวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืนๆที่มีผลในทางที่ดีตอการดําเนิน

ชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน 

                      3. ดานความสัมพันธทางสังคม (Social relationships) คือ การรับรูเร่ืองความสัมพันธ

ของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมทั้งการรับรู

ในเรื่องอารมณทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ 

                       4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการ

ดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การ

รับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลง

ประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับ

ขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวาง เปน

ตนจะเห็นวาการวัดคุณภาพชีวิตนั้นมีแนวคิดแตกตางหลากหลาย และมีลักษณะกวางขวางครอบคลุม

ตัวแปรหลายดาน นอกจากนั้น ยังขึ้นกับสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมของแตละสังคมอีกดวย   
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          ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนําแบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไปมาจากงานวิจัยของ 

สมใจ ฉัตรไทย (2543:81-160) ซึ่งเปนงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานกอสราง เปน

แบบวัดมีลักษณะเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ”ใช” หรือ “ไมใช” รวมทั้งหมด 25 ขอ ซึ่งแบบวัด

ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1.ดานสุขภาพ  จํานวน 10 ขอ   2.ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม จํานวน 

5 ขอ      3.ดานความสัมพันธในครอบครัว  จํานวน 5 ขอ   4.ดานการพัฒนาจิตใจ  จํานวน 5 ขอ แบบ

วั ด ป ร ะ ก อบด ว ย ข อ คํ า ถ า ม ด า น บ ว ก  แ ล ะ ด า น ล บ ข อ คํ า ถ า ม ด า น บ ว ก  ไ ด แ ก  ข อ

1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,24,25 และขอคําถามดานลบ ไดแก ขอ 

9,14,17,23 การตีความคะแนน สําหรับขอคําถามคุณภาพชีวิตใหคะแนนคําตอบคือ “ใช” กับ“ไมใช” 

ขอละ 1 คะแนน ขอคําถามคุณภาพชีวิตดานบวกถาตอบ “ใช” จะไดคะแนน 1 คะแนนและขอคําถาม

คุณภาพชีวิตดานลบถาตอบ “ไมใช” จะไดคะแนน 1 คะแนน ผูที่ไดคะแนนจากแบบสอบถามมากกวา

ถือวาเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา แบงเปนคุณภาพชีวิตระดับสูง ระดับปานกลาง 

ระดับตํ่า 

 
2. ตัวแปรที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิต 
           ความเชื่ออํานาจภายในตนกับคุณภาพชวีิต 
             จากการศึกษางานวิจัยพบวาความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

ชีวิต ไดแกงานวิจัยของ ปุณภัท ตุลยะเสถียร.(2550: 64-83) ไดศึกษาเรื่องความเชื่ออํานาจภายในตน

กับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบผลวา 

ผูสูงอายุที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ 

ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุในชมรมมีวิธีการดูแลตนเองที่ดี มีการออกกําลังกาย การทาน

อาหารที่มีประโยชน ทําใหผูสูงอายุเกิดความมั่นใจ ความเชื่ออํานาจภายในตน การที่ผูสูงอายุรูจัก

ปรับตัวเพื่อใหเขากับวัยชราทําใหมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี สงผลใหเกิดวามพึงพอใจในชีวิต 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ อรวรรณ  ฉํ่าชื่น (2541:146-148) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึง

พอใจในชีวิตของผูสูงอายุที่ทํากิจกรรมทางสังคมมาก และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน

ชีวิตของผูสูงอายุที่ทํากิจกรรมทางศาสนามาก พบผลวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในชีวิตของ

ผูสูงอายุที่ทํากิจกรรมทางศาสนามากและผูสูงอายุที่ทํากิจกรรมทางสังคมมากตางก็มีความสัมพันธกับ

ความเชื่ออํานาจภายในตน 

          จากการศึกษางานวิจัยยังพบวาความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงาน ไดแกงานวิจัยของกรรณิการ สุชชารี (2548: 79) ไดศึกษาเรื่อง ความเชื่ออํานาจควบคุม

ตนเอง และการรับรูความสามารถของตนเอง กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
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บริษัท เวิลด อีควิปเมนท จํากัด ผลการวิจัยพบวา ความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับผล

การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมีความเชื่อวาถาพนักงานตั้งใจทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรใน

การทํางาน และศึกษาความรูใหมๆก็จะสามารถนํามาปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีข้ึน จึงทําใหทุมเท

ใหกับการทํางานอยางเต็มที่ เปนผลใหมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง เปนที่ยอมรับของหัวหนา จึงมี

แนวโนมที่จะเชื่อวาสาเหตุที่ประสบความสําเร็จเปนเพราะความพยายามและความสามารถของตนเอง 

แตถาหากไมประสบความสําเร็จในหนาที่การงานก็เปนเพราะตนเองขาดความพยายามและขาด

ความสามารถของตนเอง  ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของ Rotter (1996,อางอิงจาก สราวุธ, 2543)  

ที่กลาววา อํานาจในตนเกิดขึ้น จากพฤติกรรมอันใหมที่มีสภาพคลายกับสภาพเดิม และถาเปนไป

ตามที่คาดไว ความคาดหวังของเขาจะเพิ่มข้ึน แตถาผิดหวังความคาดหวังจะลดลง แสดงวาการลดลง

หรือเพิ่มความคาดหวังนี้เกิดจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งกอน แลวจึงขยายครอบคลุมจากพฤติกรรม

หรือเหตุการณอ่ืนๆที่คลายคลึงหรือเกี่ยวของกับสถานการณเดิม กลายเปนบุคลิกภาพในตัวบุคคล 

ไดรับการเสริมแรงบอยครั้ง จะทําใหบุคคลนั้นเชื่อวาเปนผลมาจากทักษะหรือความสามารถของตน 

และนอกจากนี้ยังพบผลเชนเดียวกันนี้ในงานวิจัยของ ภัครวรรณ ปนแกว (2548:45-51), วิกรณ รุจิวัชร

โอฬาร (2545: 38), เอมอร งามธรรมนิตย (2546:55-58), Judge; & Bono (2001:80-82) และ Miner 

(1992: 74). 

         จากแนวโนมงานวิจัยดังกลาวขางตน จะพบงานวิจัยวาความเชื่ออํานาจภายในตนมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิต และพบงานวิจัยวาความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธ

กับผลการปฏิบัติงาน เมื่อเปนเชนนั้น ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานวา พนักงานที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน

มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต 

 
                 ความผูกพันตอองคการกับคุณภาพชีวิต 
                งานวิจัยที่พบวาความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตไดแก 

งานวิจัยของนิยดา ผุยเจริญ (2545: 76-77) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย พบผลการวิจัยวา ความยึดมั่นผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ปานกลางกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

เปนองคประกอบที่สําคัญที่กระตุนใหพยาบาลปฏิบัติตนเปนไปอยางมีคุณภาพ บรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการและองคการโดยสวนรวม  บุคลากรรูสึกวาตน

เปนสวนหนึ่งขององคการ และตองการที่จะปฏิบัติงานในองคการตลอดไป  
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จะสงผลใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ลดอัตราการลาออก โอนยาย ในทางกลับกัน การขอลาออก 

โอนยายบอยก็เปนสิ่งที่แสดงถึงการมีความยึดมั่นผูกพันตอองคการนอยเชนกัน ซึ่งความยึดมั่นผูกพัน

ตอองคการเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และยังพบผลเชนเดียวกันนี้ในงานวิจัย

ของภัทรา หิรัญรัตนพงษ (2542: 66-80), สรรเสริญ เตชะบรูพา (2545: 77-78), วิชาญ สุวรรณรัตน 

(2543: 74-91), พิชญสินี ดีผลิผล (2545: 69-75)        

                นอกจากนั้นในงานวิจัยของไอเซนเบอรเกอร และคณะ (ชฎาภา ประเสริฐทรง.2541:26; 

อางอิงจาก Eisenberger; & Others. 1990: 51-59) ไดศึกษาพบวา การที่พนักงานรับรูวาองคการได

ใหรายไดและสิ่งตอบแทนอยางเหมาะสมและเปนธรรม จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการ 

และการที่พนักงานรูสึกวาองคการไดสนับสนุนพวกเขาใหมีโอกาสกาวหนามีความมั่นคงในอาชีพจะทํา

ใหเขาเกิดความจงรักภักดีตอองคการยิ่งขึ้น ผลที่ตามมาคือ ความอุตสาหะในการทํางาน มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคเพื่อองคการ ตลอดจนความรูสึกผูกพันตอองคการ หลุย (Louis.1998; 1-17) พบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานสามารถวัดไดวามีความเกี่ยวของอยางมากกับความผูกพันของครูและ

ประสิทธิภาพแหงตน 

                  ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกที่บุคคลมีตอองคการในการจะเปนสวนหนึ่งของ

องคการ มีความปรารถนาที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย มีรายงานการศึกษาความพึงพอใจในงาน 

และความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ พบวาความพึงพอใจในดานสภาพแวดลอมการ

ปฏิบัติงาน และดานผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 

ซึ่งนักวิจัยทางสังคมศาสตรไดทําการทดลองและยืนยันวาคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถประเมินได

จากความพึงพอใจในงานได กลาวคือหากบุคคลที่มีความพึงพอใจในงานสูงเทากับวาบุคคลนั้น มี

คุณภาพชีวิตการทํางานที่สูงขึ้นดวย (Hood; & Koberg, 1991 อางถึงในกนกพร แจมสมบูรณ,2539: 

47-63) คุณภาพชีวิตการทํางานเปนลักษณะการทํางานที่สงผลใหเกิดการดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุขใน

การทํางาน รูสึกวาชีวิตมีคุณคา เพราะคุณภาพชีวิตการทํางานเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคคลมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหบุคคลมีความกาวหนา และมีศักดิ์ศรี (Transuvan,1992 อางถึงใน

กนกพร แจมสมบูรณ, 2539: 47-63) นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานยังเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ

ทั้งหมดที่บุคคลนั้นไดรับจากประสบการณการทํางาน บุคคลมีความตั้งใจที่จะทุมเทและอุทิศตนที่จะ

ปฏิบัติงาน ซึ่งถือไดวาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี จะสงผลตอชีวิตโดยสวนรวมของบุคคลนั้นใหเปน

สุข ซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย (Chelte, 1983 อางอิงจาก ดรุณศรี สิริยศธํารง,2542: 82) 

บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีมีผลมาจากการที่บุคคลนั้นไดตั้งใจทุมเทและอุทิศตนที่

ปฏิบัติงาน และมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากอนซึ่งนับวาเปนความตองการขององคการที่จะไดทั้ง
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คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน หรืออาจกลาวไดวา การที่บุคคลไดทํางานอยางมีความสุข มี

คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมมีความผูกพันกับงานและมีแนวโนมที่จะคงอยูในงานนั้นดวย 

             จากแนวโนมงานวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาโดยสวนใหญแลวพบวา ความผูกพันตอ

องคการมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต เมื่อเปนเชนนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานวา พนักงานที่มี

ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต 

 
  ตัวแปรชวีสงัคมกับคุณภาพชีวิต 
   อายกุับคุณภาพชีวิต 

                 ฐิติมา  สดากร  (2550: 68-69)  ไดศึ กษาคุณภาพชีวิ ตของหมอนวดแผนไทยใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี พบวาหมอนวดไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุแตกตางกัน มี

คุณภาพชีวิตในภาพรวมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมอนวดที่มีอายุอยู

ระหวาง 20-29 ป มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.45 หมอนวดที่มีอายุอยูระหวาง 30-39 ป มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 0.39   

   วราภรณ รัตนเวสส (2542: 72-76) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม:ศึกษากรณีโรงงานสิ่งทอในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พบวาชวงอายุ 22-28 ป 

มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางรอยละ 79.4 รองลงมา คือ ชวงอายุ 46-60 ป มีคุณภาพชีวิตระดับ

ปานกลางรอยละ 77.8 และชวงอายุ 29-45 ป มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลางรอยละ 70.4 แตเมื่อ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระดับสูง พบวาชวงอายุ 46-60 ป มีคุณภาพชีวิตในระดับสูงมากที่สุด คือ รอย

ละ 18.5 แสดงวาอายุมากขึ้นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นตามลําดับ 

 
             เพศกับคุณภาพชีวิต 
            ขวัญใจ แจมสรอย (2548: 72-76) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หลังไดรับการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 

วชิรพยาบาล พบวาเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางมากที่สุดถึงรอยละ  

77.8 และรอยละ 77.1 ตามลําดับ แตเมื่อเปรียบเทียบบรอยละในคุณภาพชีวิตระดับสูง พบวาเพศหญิง

มีคุณภาพชีวิตในระดับสูงรอยละ 16.1 ซึ่งสูงกวาเพศชายซึ่งมีรอยละ 11 แสดงวาใหเห็นวาเพศหญิงมี

คุณภาพชีวิตดีกวาเพศชาย 

                 สวนงานวิจัยที่พบวา เพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันไดแกงานวิจัยของ 

ปฤณรัตน คําสวาง (2542: 72-76) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ไมใชสายวิชาชีพ ในมหา

วิทยลัยมหิดล วิภูสนา สาคริตชานันท (2545: 56-57) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับ
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ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ และงานวิจัยของพันทิตา เฉลิมพนาพันธ 

(2550: 94-95)  ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผูปวยแผนการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรทั้งนี้เปนเพราะวา การศึกษานี้ใชประชากรในการศึกษาไมมากนัก 

และคนงานเกือบทั้งหมดมีบริบทใกลเคียงกันมาก และเปนคนงานในระดับเดียวกันเกือบทั้งหมด เมื่อ

พิจารณาจากปจจัยสวนบุคคล แมจะมีความแตกตางกันบางแตก็มีคาไมตางกันมากนัก ผลการ

ทดสอบตัวแปรจึงทําใหไมมีผลตอคุณภาพชีวิต 

                 จากแนวโนมงานวิจัยดงักลาวขางตน จะเหน็ไดวาเพศเปนตัวแปรในการกําหนดลักษณะ

ของงาน หากเปนงานที่ตองใชกําลัง นาจะทําใหพนักงานเพศชายซึง่มกีําลังกายมากกวา สามารถ

ทํางานไดดีกวาพนักงานเพศหญิง สวนงานที่ตองการความประณีต พนกังานเพศหญงินาจะทําไดดีกวา  

จากแนวโนมงานวิจัยดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวาเพศชายมีคุณภาพชวีติดีกวาเพศหญิง  
             สถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิต 
                ชุติมา เลาหวิจิตรจันทร (2544: 74-83) ไดศึกษาคุณภาพชิวิตของนักสังคมสงเคราะห 

สังกัด กรุงเทพมหานคร พบวานักสังคมสงเคราะหที่มีสถานภาพสมรสคูและสถานภาพสมรสโสดมี

คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางรอยละ 74.7 และรอยละ 71.4 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตระดับสูง พบวา นักสังคมสงเคราะหที่มีสถานภาพสมรสคูมีคุณภาพชีวิตระดับสูงถึงรอย

ละ 16.5 ซึ่งมากกวานักสังมสงเคราะหที่มีสถานภาพสมรสโสด แสดงวา นักสังคมสงเคราะหที่มี

สถานภาพสมรสคูมีคุณภาพชีวิตดีกวานักสังคมสงเคราะหที่มีสถานภาพโสด 

                งานวิจัยที่พบวา ผูที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่ เปนโสด ไดแก งานวิจัยของ  

กาญจนา ทองเกษม (2546: 96) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมูบาน ศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดอางทอง ประนอม พรหมสุย (2544: 65) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของชาวชนบท: ศึกษาเฉพาะ

กรณี ชุมชนบานญอกลาง ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ทวีศรี กรีทอง (2530: 53-

54) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และงานวิจัยของ วราภรณ รัตนเวสส (2542: 

72-76) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม:ศึกษากรณีโรงงานสิ่งทอใน

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เปนเพราะวา พนักงานที่แตงงานแลวตองมีความรับผิดชอบ

ตอครอบครัว ไมวาจะเปนเรื่อง คาใชจาย การวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคต แตกตางจากพนักงาน

ที่เปนโสดซึ่งมักคิดถึงแตตัวเอง ดังนั้นพนักงานที่แตงงานแลวเมื่อกระทําสิ่งใดมักมีการตัดสินใจ

รอบคอบกวาพนักงานที่เปนโสด และการแตงงานจะมีคูชีวิตที่สามารถจะใหคําปรึกษาหรือปลอบโยน

ไดเมื่อประสบกับปญหาตางๆ และพนักงานที่แตงงานแลวสามารถแบงเบาภาระหนาที่ตางๆใหกับคู
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สมรสได นับต้ังแตเร่ืองรายได การบริหารกิจกรรมตางๆในครอบครัว การเลี้ยงดูบุตร ทําใหพนักงานที่

แตงงานแลวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาพนักงานที่เปนโสด  

              สวนงานวิจัยที่พบวา ผูที่สมรสและผูที่เปนโสดมีคุณภาพชีวิตไมตางกัน ไดแกงานวิจัยของ 

ขวัญใจ แจมสรอย (2548: 72-76) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลังไดรับ

การรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

และงานวิจัยของรัตนภรณ สุขศิริสวัสดิกุล (2547: 41-42) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตชาวชุมชนแออัด: 

ศึกษากรณีโครงการมีนบุรี (คลองซอย 9) 

              จากแนวโนมงานวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาพนักงานที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตสูงกวา

พนักงานที่เปนโสด นอกจากนั้นพบงานวิจัยวาพนักงานที่สมรสแลวและพนักงานที่เปนโสดมีคุณภาพ

ชีวิตไมแตกตางกัน แตจากงานวิจัยโดยสวนใหญแลวพบวา พนักงานที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตสูงกวา

พนักงานที่เปนโสด เมื่อเปนเชนนั้น ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานวา พนักงานที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตดีกวา

พนักงานที่เปนโสด 

 
              การศึกษากับคุณภาพชีวิต 
             ขวัญใจ แจมสรอย (2548: 72-76) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หลังไดรับการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพ

ยาบาล พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลังไดรับการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการ

จําแนกผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีคะแนนเฉล่ียค ุณภาพชีวิตสูงสุด คือ 3.13 (s = 0.179) รองลงมา คือ

ระดับอนุปริญญาหรือสูงกวา มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต คือ 3.09 (s = 0.147) และระดับประถม

ศึกษามีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต คือ 3.07 (s = 0.094) และผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทุกระดับ

การศึกษามีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

             พันทิตา เฉลิมพนาพันธ (2550: 83-84) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยแผนกการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร พบวาผูปวยแผนกการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพ

ชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูปวยแผนกการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ 3.21 

รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเทากับ 3.20 และระดับประถมศึกษามี

คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเทากับ 2.99 
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             ชุติมา เลาหวิจิตรจันทร (2544: 74-83) ไดศึกษาคุณภาพชิวิตของนักสังคมสงเคราะห สังกัด 

กรุงเทพมหานคร พบวา นักสังคมสงเคราะหที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีใน

ภาพรวมมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางรอยละ 86 และรอยละ 69.4 แตเมื่อเปรียบเทียบในคุณภาพ

ชีวิตระดับสูง พบวา นักสังคมสงเคราะหที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตสูงถึงรอยละ 

17.4 ซึ่งสูงกวานักสังคมสงเคราะหที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 7.0 แสดงวา นักสังคม

สงเคราะหที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

 
             ฐานะทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต 
                ปฤณฎรัตน คําสวาง (2542: 72-78) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่ไมใชสายวิชาชีพ ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพบวาบุคลากรที่ไมใชสายวิชาชีพที่มีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีรายไดสูงมีคะแนนเฉลี่ย

คุณภาพชีวิตสูงที่สุดเทากับ 2.36 รองลงมาคือบุคลากรที่มีรายไดปานกลางซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิตเทากับ 2.32 และบุคลากรที่มีรายไดต่ํามีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเทากับ 2.27 

                 วิภูสนา สาคริตชานันท (2545: 56-57) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตที่มีรายไดแตกตางกันมี

คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา

คุณภาพชีวิตโดยรวมเปนรายคู พบวานิสิตที่มีรายไดปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเทากับ 3.54 

และนิสิตที่มีรายไดต่ํามีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเทากับ 3.39 สูงกวานิสิตที่มีรายไดสูงซึ่งมีคะแนน

เฉลี่ยคุณภาพชีวิตเทากับ 2.89 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตที่มีรายไดปานกลางมี

คุณภาพชีวิตสูงกวานิสิตที่มีรายไดต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                ขวัญใจ แจมสรอย (2548: 72-76) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หลังไดรับการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพ

ยาบาล พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกลุมรายได 10,000-15,000 บาท/เดือน มีคะแนนเฉลี่ย

คุณภาพชีวิตสูงสุด คือ 3.12 (s = 0.180) รองลงมาคือ กลุมรายได 5,000-10,000 บาท/เดือน มี

คะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิต คือ 3.10 (s = 0.142) กลุมรายไดมากกวา 15,000 บาท/เดือน มีคะแนน

เฉลี่ยคุณภาพชีวิต คือ 3.09 (s = 0.147) กลุมรายไดต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิต คือ 3.07 (s = 0.063) และผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทุกกลุมรายได มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับ

ปานกลาง และผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลังไดรับการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจ ที่มี

รายไดแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 
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               ชุติมา เลาหวิจิตรจันทร (2544: 74-83) ไดศึกษาคุณภาพชิวิตของนักสังคมสงเคราะห 

สังกัด กรุงเทพมหานคร พบวานักสังคมสงเคราะหที่มีรายไดต่ํากวา 14,580 บาทและนักสังคม

สงเคราะหที่มีรายได 14,600 บาท ข้ึนไปมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลางรอยละ 74.6 และรอยละ 70.4 

ตามลําดับ แตเมื่อเปรียบเทียบในคุณภาพชีวิตระดับสูง พบวาผูที่มีรายไดรวมตอเดือน 14,600 บาท 

ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตระดับสูงรอยละ 21.6 สวนผูที่มีรายไดรวมตอเดือนต่ํากวา 14,580 บาท มี

คุณภาพชีวิตระดับสูงรอยละ 10.6 ซึ่งแสดงวา ผูที่มีรายไดรวมตอเดือน 14,600 บาท ข้ึนไป มีคุณภาพ

ชีวิตดีกวาผูที่มีรายไดต่ํากวา 14,580 บาท 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
    ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

                1. การกาํหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 

                  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

                 3. การเกบ็รวบรวมขอมลู 

                  4. การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
         ประชากร 
             ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานฝายการผลิตซึ่งกําลังปฏิบัติงานในโรงงาน

เฟอรนิเจอรของบริษัท ลอกเวิธ จํากัด (มหาชน) จํานวน 419 คน ในป พ.ศ.2554 

 
     กลุมตัวอยาง 
     พนักงานฝายการผลิตซึ่งกําลังปฏิบัติงานในโรงงานเฟอรนิเจอรของบริษัท ลอกเวิธ จํากัด 

(มหาชน) ในป พ.ศ. 2554 จํานวน 217 คน (Krejcie; & Morgan, 1970: 607-610) ซึ่งกลุมตัวอยาง

เปนการเลือกแบบสะดวก(Convenience Sampling) โดยการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางผูวิจัยแจกแบบวัด 

จํานวนทั้งหมด 250 ฉบับ โดยขอใหบริษัทแจกแบบวัดแกพนักงานฝายการผลิต ที่ครอบคลุมทั้งเพศ

ชาย เพศหญิง และทุกระดับการศึกษา ผูวิจัยไดตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบวัดเพื่อการ

วิเคราะหขอมูล พบวามีแบบวัดฉบับสมบูรณจํานวน 233 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.2 ของแบบวัดที่ได

แจกไปทั้งหมด จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบวัดฉบับสมบูรณมาตรวจใหคะแนนแลวนําไปวิเคราะห

ผลการวิจัยตอไป  
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

             ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เปนแบบสอบที่ใหเลือกตอบ (Check List)   

ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานของพนักงาน ที่ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ 

          ตอนที ่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิต เปนแบบสอบถามที่ใหเลือกตอบ (Check List) ซึ่งประกอบไป

ดวยคําถามที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

   ตอนที่ 3 แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตน เปนแบบสอบถามที่ใหเลือกตอบ  

(Check List) ซึ่งประกอบไปดวยคําถามที่เกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายในตน 

 ตอนที่ 4 แบบวัดความผกูพนัตอองคการ เปนแบบสอบถามที่ใหเลือกตอบ  

(Check List) ซึ่งประกอบไปดวยคําถามที่เกี่ยวกับความผูกพนัตอองคการ 

 
             ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูพื้นฐานสวนบุคคล 
        ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาปจจัยทางดานชีวสังคม  

ที่สงผลใหความเชื่ออํานาจภายในตน ความผูกพันตอองคการ และคุณภาพชีวิตแตกตางกัน และขอมูล

พื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุมประชากรที่ศึกษา ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด ในการสราง

แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบ(Check List) 

และทําการสรุปคําถามเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลดังนี้ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ  

 
ตัวอยาง แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
  คําชี้แจงกรณุาใสเครื่องหมาย ( ) ลงในหนาขอความที่ตรงกับขอมูลสวนตวัของทานตาม

ความเปนจริง 

1.อายุ                                                       20 – 39 ป 

                                                                      40 – 59 ป                                                                    

 

2.เพศ                                                             ชาย 

                                                                      หญิง 
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3.สถานภาพ                                                   สมรส 

                                                                     โสด 

                                                                     หมาย/หยา/แยกกันอยู  

 

4.ระดับการศกึษา                                            ประถมศึกษา 

                                                                      มธัยมศึกษาตอนตน 

                                                                      มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช หรือเทียบเทา 

                                                                      อนุปริญญา หรือปวส หรือเทียบเทา 

                                                                      ปริญญาตรี                                                              

 

5.ฐานะทางเศรษฐกิจ                                        รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 

                                                                       รายไดพอดีกับรายจาย 

                                                                       รายไดมากกวารายจาย 

 
       ตอนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไป   
          แบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไปซึ่งผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไปของ สมใจ  

ฉัตรไทย (2543:157-160)ซึ่งแบบวัดประกอบดวย 4 ดาน ไดแก1.ดานสุขภาพ  จํานวน 10 ขอ   2.ดาน

ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  จํานวน 5 ขอ  3.ดานความสัมพันธในครอบครัว   จํานวน 5 ขอ    

4.ดานการพัฒนาจิตใจ จํานวน 5 ขอรวมทั้งหมด 25 ขอ ขอคําถามดานบวก ไดแก ขอ

1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,24,25 และขอคําถามดานลบ ไดแก ขอ 

9,14,17,23  

 

            เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 2 ระดับ ดังนี ้

              คําตอบ                                   ขอความเชิงบวก                    ขอความเชิงลบ 

                 ใช                                                   1                                           0 

                 ไมใช                                               0                                           1 
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ตัวอยาง แบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไป 
  คําชี้แจง ขอใหทานทําเครือ่งหมาย ( ) ในชองวางดานขวามือที่ตรงกับความเปนจริงและ

ความเห็นของทานมากที่สุด เพียงชองเดยีว 

 

          

การตีความคะแนน สําหรับขอคําถามคุณภาพชีวิตใหคะแนนคําตอบคือ “ใช” กับ“ไมใช” ขอ

ละ 1 คะแนน ขอคําถามคุณภาพชีวิตดานบวกถาตอบ “ใช” จะไดคะแนน 1 คะแนนและขอคําถาม

คุณภาพชีวิตดานลบถาตอบ “ไมใช” จะไดคะแนน 1 คะแนน ผูที่ไดคะแนนจากแบบสอบถามมากกวา

ถือวาเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 

 
 เกณฑการวดัระดับคุณภาพชีวิตทั่วไป    

  เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง แบงระดับ

คุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิต ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับตํ่า ระดับปานกลาง และระดับสูง

สมใจ ฉัตรไทย (2543:81-160) โดยใชวิธีการคํานวณหาความกวางของชั้นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ขอความ 

ระดับความคดิเห็น 

     ใช ไมใช 

ดานสขุภาพ 
   0.เมื่อเจ็บปวย ทานไดรับการรักษาพยาบาลทีถู่กตอง (ดานบวก) 

  

ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
   0.บริเวณที่อยูอาศัยของทานไมมีทีท่ิง้ขยะเปนสัดสวน (ดานลบ) 

  

ดานความสมัพันธในครอบครัว 
   0.ทานมีเร่ืองทะเลาะวิวาทถงึกับมกีารทํารายรางกายกับบุคคลภายใน 

      ครอบครัว (ดานลบ) 

  

ดานการพัฒนาจิตใจ 
   0.ทานไปทําบุญที่วัด หรือใสบาตรเปนประจํา (ดานบวก) 
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ชวงกวางของขอมูลในแตละชั้น  =   คาสูงสุด – คาต่ําสดุ   =   1 – 0 = 0.33 

                                                            จาํนวนชัน้                  3        

 

คาเฉลี่ยระหวาง    0 – 0.33   หมายถงึ มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับตํ่า 

คาเฉลี่ยระหวาง 0.34 – 0.66 หมายถงึ มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 0.66 – 1.00 หมายถงึ มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับสูง 
 

วิธีการหาคุณภาพแบบวดัคุณภาพชวีติทั่วไป   
           ผูวิจัยไดนําแบบวัดทั้ง  25 ขอ ไปทดลองใช (Try out) กับพนักงานฝายการผลิต บริษัท ลอก

เวิธ จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จากนั้นนํามาหา

ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการของครอ

นบาค (Cronbach’s alpha coefficient)             

1.ดานสุขภาพ จํานวน 10 ขอ โดยผูวิจยัไดตัดขอคําถามในขอ 5, 6, 7,9,10 ออก เหลือ 

จํานวนขอคําถามเทากับ 5 ขอ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = .70                     
2.ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 ขอ โดยผูวิจยัไดตัดขอคําถามในขอ 14 ออก  

เหลือจํานวนขอคําถามเทากบั 4 ขอ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = .74                    
3.ดานความสมัพันธในครอบครัว จํานวน 5 ขอ ผูวิจัยไมไดตัดขอคําถามออก ไดคา 

สัมประสิทธิ์แอลฟา = .82                    
4.ดานการพฒันาจิตใจ จํานวน 5 ขอ โดยผูวิจัยไดตัดขอคําถามในขอ 23 ออก เหลอืจํานวน 

ขอคําถามเทากับ 4 ขอ ไดคาสัมประสิทธิแ์อลฟา = .67                    
 
ตอนที่ 3 แบบวัดความเชือ่อํานาจภายในตน 

           แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนซึ่งผูวิจัยนํามาจากแบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนของ 

เรวดี ทรงเที่ยง (2548:119-120) ซึ่งมาตรวัดมีลักษณะเปนมาตราประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง 

คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย มาตรวัดมีขอคําถามจํานวน 17 ขอ มาตรวัด

ประกอบดวยขอคําถามที่วัดความเชื่ออํานาจภายในตน ไดแก ขอ 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14 และขอ

คําถามที่วัดความเชื่อภายนอกตน ไดแก 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17 
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          ตัวอยาง แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตน 
   คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยพิจารณาเลอืกขอความแตละขอความที่ตรงกับสภาพ

ความเปนจริงของทาน แลวทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองทีท่านเห็นวาตรงกับความรูสึกนึกคิดของ

ทานมากที่สุดเพียงขอละคําตอบเดียว 

 

ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง คอน

ขาง

จริง 

คอน

ขาง

ไม

จริง 

ไม

จริง 

ไม

จริง

เลย 

1.ฉันเชื่อวาผลดี-ผลรายที่เกิดขึ้นกับฉันมาจาก

การกระทําของตนเอง (ความเชื่ออํานาจภายใน

ตน) 

      

2. การที่ฉันไดส่ิงที่ตองการ เพราะวาฉนัเปนคน

โชคดี (ความเชื่ออํานาจภายนอกตน) 

      

 

การตีความคะแนน สําหรับขอคําถามความเชื่ออํานาจภายในตนการใหคะแนนคําตอบคือ 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” จะเปน 6 คะแนนถึง 1 คะแนนตามลําดับ สวนขอคําถามความเชื่ออํานาจ

ภายนอกตนจะใหคะแนนกลับกัน คือ 1 คะแนนถึง 6 คะแนน ผูที่ไดคะแนนจากแบบสอบถามมากกวา

ถือวาเปนผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 

 
วิธีการหาคุณภาพแบบวดัความเชื่ออาํนาจภายในตน 
ผูวิจัยไดนําแบบวัดทั้ง  17  ขอ ไปทดลองใช (Try out) กับพนักงานฝายการผลิต บริษัท ลอก

เวิธ จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จากนั้นนํามาหา

ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)   โดยผูวิจัยไดตัดขอคําถามในขอ 3, 4, 14 ออก เหลือ

จํานวนขอคําถามเทากับ 14 ขอ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = .83                            
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ตอนที่ 4 แบบวัดความผกูพันตอองคการ 
            แบบวัดความผูกพันตอองคการ ซึ่งผูวิจัยแปลและปรับปรุงจากแบบวัดความผูกพันตอ

องคการตามแนวคิดของ อัลเลนและมีเยอร (Dunham, Grube and Castaneda. 1994: 375;  

อางอิงจาก Allen; & Meyer. 1990) ประกอบดวยขอคําถามในดานตอไปนี้ 

               1. ความผูกพนัดานความรูสึก                         มีจาํนวน 8 ขอ 

               2. ความผูกพนัดานความตอเนือ่ง                   มีจาํนวน 8 ขอ 

               3. ความผูกพนัดานบรรทัดฐานของสังคม        มีจาํนวน 8 ขอ 

        แบบวัดความผูกพนัตอองคการ ลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายปด มาตรวัด

ประกอบดวยขอคําถามที่วดัความผูกพันตอองคการดานบวก ไดแก ขอ 

1,2,4,5,6,7,9,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25 และขอคําถามที่วัดความผกูพนัตอองคการ

ดานลบ ไดแก ขอ 3, 8, 12, 13,18,19,24 มีคําตอบใหเลอืกตอบในมาตราสวนประมาณคาเปน 5 

ระดับ คือ จริงที่สุด สวนใหญจริง จริงบางไมจริงบาง สวนใหญไมจริง ไมจริง ดงัตัวอยาง 

 
ตัวอยาง แบบวัดความผกูพันตอองคการ 

    คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยพิจารณาเลือกขอความแตละขอความที่ตรงกับ

สภาพความเปนจริงของทาน แลวทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความรูสึกนึกคิด

ของทานมากที่สุดเพียงขอละคําตอบเดียว 

 

 

 

 

 

 

                          ขอความ จริงที่สุด สวนใหญ

จริง 

จริงบาง 

ไมจริง 

บาง 

สวน

ใหญไม

จริง 

    ไมจริง 

0.ขาพเจาจะมีความสุขมากถาไดทาํงาน

กับองคการนีต้ลอดไป (ดานบวก) 

     

0.ขาพเจารูสึกวาปญหาภายในองคการนี้

ไมไดเปนปญหาของขาพเจา (ดานลบ) 
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เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามมีดงันี ้คือ  

                                                                             ขอความทางบวก                 ขอความทางลบ 

                                                                                   (คะแนน)                             (คะแนน) 

               จริงที่สุด                                                         5                                           1 

             สวนใหญจริง                                                  4                                           2 

                จริงบางไมจริงบาง                                          3                                           3  

              สวนใหญไมจริง                                              2                                           4 

                 ไมจริง                                                            1                                           5 

              การตีความคะแนน สําหรับขอคําถามความผูกพันตอองคการ การใหคะแนนคําตอบคือ “จริง

ที่สุด” ถึง “ไมจริง” จะเปน 5 คะแนนถึง 1 คะแนนตามลําดับ สวนขอคําถามดานลบจะใหคะแนน

กลับกัน คือ 1 คะแนนถึง 5 คะแนน ผูที่ไดคะแนนจากแบบสอบถามมากกวาถือวาเปนผูที่มีความ

ผูกพันตอองคการสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 
  

วิธีการหาคุณภาพแบบวดัความผูกพนัตอองคการ 
ผูวิจัยไดนําแบบวัดทั้ง  25 ขอ ไปทดลองใช (Try out) กับพนักงานฝายการผลิต บริษัท ลอก

เวิธ จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จากนั้นนํามาหา

ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการของครอ

นบาค (Cronbach’s alpha coefficient)   โดยผูวิจัยไดตัดขอคําถามในขอ 3, 4, 8,12,13,18,19,24,25 

ออก เหลือจํานวนขอคําถามเทากับ 16 ขอ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = .83                            
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

            การเกบ็รวบรวมขอมลูในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดาํเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้

              1. ดําเนินการติดตอขอความอนุเคราะหจากบริษัทลอกเวิธ จํากัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาติ

และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงานฝายการผลิตของบริษัท 

              2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอพนักงานฝายการผลิตบริษัทร็อคเวิรธ จํากัด (มหาชน) เพื่อ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

              3. นําแบบวัดที่เก็บมาไดมาตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบวัดทุกฉบับ เพื่อที่จะได

นําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
         1. ตรวจสอบความสมบูรณเรียบรอยของแบบสอบถามแตละฉบับจากกลุมตัวอยางและ

คัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณไวสําหรับวเิคราะหตอไป 

          2. นําแบบสอบถามขอมูลทั่วไป ปจจัยทางชวีสังคมของผูตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหแจก

แจงความถี่ คารอยละ 

             3. วิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางโดยใชคาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

             4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจาก

กัน โดยทดสอบดวยคา t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1, 2, 6, 7 

            5. เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา2 กลุมที่เปน

อิสระจากกนั โดยทดสอบดวยคา F-test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 3, 4, 5 ถาพบขอใดมีความแตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ ผูวิจัยทําการทดสอบรายคู (Post hoc) โดยใชวิธ ีLSD (Least Square 

difference) 

             6. วิเคราะหหาอํานาจการทาํนายโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 8 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
   การวิจัยเรื่อง ความเชื่ออํานาจภายในตน ความผูกพันตอองคการ และคุณภาพชีวิตของ

พนักงานฝายการผลิต ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยแบงเปน 

   ตอนที่ 1 คาสถิติพื้นฐาน  

   ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
     

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 M แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t   แทน คาสถิติทีพ่ิจารณาใน t-distribution 

 F แทน คาสถิติทีพ่ิจารณาใน F-distribution 

 SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลงัสองของคะแนน (Mean Square) 

 df แทน ข้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 p แทน   คาความนาจะเปน (Probability) 

              R        แทน      สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู 

 b          แทน      คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ          

R2       แทน คาอํานาจในการทํานาย 

 β แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร 

* แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 คาสถิติพื้นฐาน  
 

ตาราง 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ 

1.อาย ุ

        20 – 39 ป 

        40 – 59 ป     

        รวม                                                              

 

168 

65 

233 

 

72.1 

27.9 

100 

2. เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

          รวม 

 

176 

 57 

233 

 

75.5 

24.5 

100 

3. สถานภาพสมรส 

          สมรส 

          โสด  

           หมาย/หยา/แยกกันอยู 

          รวม 

 

137   

90  

6 

233 

 

58.8 

38.6 

2.6 

100 

4. ระดับการศกึษา 

          ประถมศึกษา 

          มัธยมศึกษาตอนตน 

          มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช หรือเทียบเทา 

          อนุปริญญา หรือปวส หรือเทยีบเทา  

          ปริญญาตรีข้ึนไป 

          รวม 

 

49 

81 

50 

18 

35  

233 

 

21 

34.8 

21.5 

7.7 

15 

100 

5. ฐานะทางเศรษฐกิจ 

          รายไดไมพอกับรายจาย 

          รายไดพอดีกับรายจาย 

          รายไดมากกวารายจาย 

          รวม 

 

102 

107 

24 

233 

 

43.8 

45.9 

10.3 

          100 
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   จากตารางที่ 2 พนักงานฝายการผลิตที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยมีจํานวน 233 คน 

พนักงานฝายการผลิตสวนใหญมีอายุ 20 – 39  ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 72.1 และรองลงมา 

คือ อายุ 40 – 59  ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 27.9 เปนเพศชายจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 

75.5  เพศหญิงจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 24.5 สมรสแลวจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 58.8 

สถานภาพโสดจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 38.6 พนักงานฝายการผลิตสวนใหญจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื

อปวช หรือเทียบเทา จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 21.5 จบการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 49 คน 

คิดเปนรอยละ 21 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 15 และระดับ

อนุปริญญา หรือปวส หรือเทียบเทาจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.7 สวนฐานะทางเศรษฐกิจ 

พนักงานฝายการผลิตมีรายไดพอดีกับรายจายจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 45.9 รายไดไมพอกับ

รายจายจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 43.8 และมีรายไดมากกวารายจายจํานวน 24 คน คิดเปนรอย

ละ 10.3  

 

ตาราง 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน 

 

            ตวัแปร M S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตโดยรวม .78 .16 สูง 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ .88 .18 สูง 

คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศยัและ 

     ส่ิงแวดลอม 

.87 .21 สูง 

คุณภาพชีวิตดานความสัมพนัธใน 

     ครอบครัว 

.72 .20 สูง 

คุณภาพชีวิตดานการพฒันาจิตใจ .63 .34 ปานกลาง 

 

   จากตารางที่ 3 พบวาพนักงานฝายการผลิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม และดานความสัมพันธในครอบครัว ในระดับสูง สวนคุณภาพชีวิตดาน

การพัฒนาจิตใจ อยูในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

               ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t- test 
                ผูวิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวม

และรายดาน ในตัวแปรชีวสังคม ไดแก อายุ และเพศ ตัวแปรจิตลักษณะ ไดแก ความเชื่ออํานาจในตน 

และความผูกพันตอองคการ   

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน จําแนกตามอาย ุ

 

ตัวแปร n M S.D. t p 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

20 – 39 ป 

 

168 

 

.78 

 

.17 

 

.65 

    

    .26 

                 40 - 59  ป 65 .77 .14   

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

20 – 39 ป 

 

168 

 

.88 

 

.17 

     

    -.69 

    

    .24 

                 40 -  59 ป 65 .89 .16   

คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศยั 

และส่ิงแวดลอม 

                 20 – 39 ป 

 

 

168 

 

 

.87 

 

 

.22 

 

 

  .58 

 

 

    .28 

                 40 - 59 ป 65 .85 .20   

คุณภาพชีวิตดานความสัมพนัธ 

ในครอบครัว 
     

                  20 – 39 ป 168 .72 .21        .51      .46 

                  40 - 59 ป 65 .72 .17   

คุณภาพชีวิตดานการพฒันาจิตใจ 

                 20 – 39 ป 

 

 

168 

 

 

.64 

 

 

.35 

 

 

1.41 

 

 

     .08 

                 40 - 59 ป 65 .58 .31   
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จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานฝายการผลิตอายุมากมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิต

รายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธในครอบครัว 

และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตอายุนอย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 1  

 

ตาราง 5 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 

 

ตัวแปร n M S.D. t p 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

                  หญิง 

 

57 

 

.82 

 

.12 

    

   2.76** 

     

    .00 

                   ชาย 176 .76 .17   

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

                   หญิง 

 

57 

 

.91 

 

.11 

  

1.66 

      

    .05 

                    ชาย 176 .87 .20   

คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศยั 

และส่ิงแวดลอม 

                    หญิง 

 

 

      57 .87 .20 .25 .40 

                    ชาย      176 .86 .22   

คุณภาพชีวิตดานความสัมพนัธ 

ในครอบครัว 
     

                     หญิง  57 .78    .12     3.25**        .00 

                      ชาย  176 .70    .22   

คุณภาพชีวิตดานการพฒันา

จิตใจ 

                    หญิง 

 

 

 57   

 

 

.71 

 

 

   .29  

 

 

    2.28** 

 

 

       .01 

                     ชาย  176 .60    .35   

  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 5 พบวา พนักงานฝายการผลิตเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดาน

ความสัมพันธในครอบครัว ดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายการผลิตเพศชายกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมไมพบ

ความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 บางสวน 
 

 ผลการวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติ F- test 
              ผูวิจัยใชสถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน ในตัวแปรสถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยทําการทดสอบรายคู (Post 

hoc) โดยใชวิธี LSD (Least Square difference) ปรากฏผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางตอไปนี้ 
 

ตาราง 6  วิเคราะหความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตโดยรวมและรายดานจาํแนกตามสถานภาพสมรส 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

        ระหวางกลุม 2   .07 .03 1.31 .27 

        ภายในกลุม 230 5.83 .02   

            รวม 232 5.90    

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ      

ระหวางกลุม 2   .04 .02 .63 .54 

ภายในกลุม 230 7.42 .03   

รวม 232 7.46    

คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัย

และส่ิงแวดลอม 

ระหวางกลุม 

 

 

        2 

 

 

          .06 

 

 

         .03 

 

 

     .67 

 

 

     .51 

ภายในกลุม 230 10.56 .05   

รวม 232 10.63    

คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัว 

ระหวางกลุม 2   .27 .14 3.39* .04 

ภายในกลุม 230 9.23 .04   

รวม 232 9.50    

คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจ  

ระหวางกลุม 2     .05 .02 .19 .82 

ภายในกลุม 230 26.22 .11   

รวม 232 26.27    

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   จากตารางที่ 6   พบวา พนักงานฝายการผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิต

โดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางกัน 

สวนพนักงานฝายการผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัว

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู เพื่อ

เปรียบเทียบวามีคูใดบางที่มีแตกตางกัน โดยวิธีของ LSD (Least Square difference) ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัวกับสถานภาพสมรสแตกตางกันเปน  

      รายคู 

 

สถานภาพสมรส 

 

 

Χ  

โสด 
หมาย/หยา/ 

แยกกันอยู 
สมรส 

.6800 .7000 .7504 

โสด .6800 - .0200  .0704* 

หมาย/หยา/แยกกนัอยู .7000  - .0504 

สมรส .7504   - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

   จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานฝายการผลิตที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธใน

ครอบครัวดีกวาพนักงานที่มีสถานภาพโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขอ 3 เพียงบางสวน 
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ตาราง  8  วิเคราะหความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน จาํแนกตามระดับการศกึษา 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

ระหวางกลุม          4          .08         .02     .81      .52 

ภายในกลุม 228 5.81         .03   

รวม 232 5.90    

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

ระหวางกลุม 

 

4 

 

 .15 

 

.04 

 

1.14 

 

.34 

ภายในกลุม 228 7.31 .03   

รวม 232 7.46    

ดานคุณภาพชีวิตดานที่

อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 

ระหวางกลุม 

 

 

4 

 

 

   .32 

 

 

.08 

 

 

1.79 

 

 

.13 

ภายในกลุม 228 10.30 .05   

รวม 232 10.63    

คุณภาพชีวิตดาน

ความสัมพันธในครอบครัว 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

       4 

   228 

   232 

 

 

         .29 

       9.21 

       9.50 

 

 

         .07 

         .04 

 

    1.76 

 

      .14 

 

คุณภาพชีวิตดานดานการ

พัฒนาจิตใจ  

ระหวางกลุม 

 

 

4 

 

 

   .16 

 

 

 .04 

 

 

.34 

 

 

.85 

ภายในกลุม 228 26.11  .12   

รวม 232 26.27    
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  จากตารางที่ 8 พบวา พนักงานฝายการผลิตที่มีระดับการศึกษาสูงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม 

คุณภาพชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธ

ในครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีระดับการศึกษาต่ํา

กวา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 
 

ตาราง 9 วิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานจําแนกตามฐานะทาง 

       เศรษฐกิจ 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

ระหวางกลุม 

 

2 

 

 .09 

 

.04 

 

1.72 

 

.18 

ภายในกลุม 230 5.80 .03   

รวม 232 5.89    

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

ระหวางกลุม 4   .02 .01 .31 .74 

ภายในกลุม 230 7.44 .03   

รวม 232 7.46    

คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัย

และส่ิงแวดลอม 

ระหวางกลุม 

 

 

2 

 

 

    .04 

 

 

.02 

 

 

.45 

 

 

.64 

ภายในกลุม 230 10.58 .05   

รวม 232 10.63    

คุณภาพชีวิตดาน

ความสัมพันธในครอบครัว 

ระหวางกลุม 

 

 

2 

 

 

  .05 

 

 

.02 

 

 

.59 

 

 

.56 

ภายในกลุม 230 9.45 .04   

รวม 232 9.50    

คุณภาพชีวิตดานดานการ

พัฒนาจิตใจ 

ระหวางกลุม 

 

 

2 

 

 

    .51 

 

 

.26 

 

 

2.29 

 

 

.10 

ภายในกลุม 230 25.75 .11   

รวม 232 26.27    

   



61 
 

  จากตารางที่ 9   พบวา พนักงานฝายการผลิตที่มีรายไดมากกวามีคุณภาพชีวิตโดยรวม 

คุณภาพชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธ

ในครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีรายไดนอยกวา ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 

 

ตาราง 10  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน จาํแนกตามความเชื่ออํานาจภายในตน 

 

  ตัวแปร     n              M             S.D.   t       p 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

                  ต่าํ                      130                    .78                  .16              .67                         .25 

                  สูง                      103                    .77                  .16 

 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ      

               ต่ํา 

               สูง 

130 

103 

    .89 

    .88 

.19  

.17 

.21 

          

.42 

 

คุณภาพชีวิตดานที่อยู

อาศัยและสิ่งแวดลอม 

                ต่ํา            

 

 

 130           

 

 

    .89 

 

 

 .19 

 

 

1.42 

 

 

.08 

                สูง  103     .85  .24   

คุณภาพชีวิตดาน

ความสัมพันธในครอบครัว 

               ต่ํา 

               สูง 

 

 

   130     

   103      

 

 

     .73 

     .72 

 

 

  .18 

  .22 

 

.35 

 

 

.36 

 

คุณภาพชีวิตดานการ

พัฒนาจิตใจ 

               ต่ํา 

               สูง                       

 

    

   130 

   103 

               

            

       .63 

       .62 

 

             

  .34 

  .33 

 

.11           

 

.46 
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  จากตารางที่ 10 พบวาพนักงานฝายการผลิตที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงมีคุณภาพชีวิต

โดยรวม คุณภาพชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดาน

ความสัมพันธในครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีความ

เชื่ออํานาจภายในตนต่ํา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6  

 

  ตาราง 11 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวม และรายดาน จําแนกตามความผกูพนัตอองคการ 

 

ตัวแปร           n                   M             S.D.           t            p 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

              นอย                           114                  .90                    .17               1.92*               .02 

              มาก                           119                  .86                    .19 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

            นอย 

            มาก 

 

114 

119 

 

       .91 

       .86 

 

    .18 

    .17 

    1.92* 

 

  .02 

 

คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศยั

และส่ิงแวดลอม 

            นอย 

             มาก 

 

 

114 

119 

 

 

       .87 

       .86 

 

 

     .23 

     .19 

 

      .41 

 

 

  .34 

 

คุณภาพชีวิตดาน

ความสัมพันธในครอบครัว 

             นอย 

             มาก 

 

 

114 

119 

 

 

       .73 

       .72 

 

 

     .20 

     .20 

 

 

     .46 

 

 

 

  .32 

 

คุณภาพชีวิตดานการพฒันา

จิตใจ 

             นอย 

             มาก 

 

 

114 

119 

 

 

       .67 

       .59 

 

 

     .34 

     .33 

 

   1.89* 

 

 

  .03 

 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตารางที่ 11 พบวา พนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการต่ํามีคุณภาพชีวิต

โดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพัน

ตอองคการสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    สวนพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอ

องคการต่ํามีคุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัว

ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการสูง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 7 

เพียงบางสวน  

  ผูวิจัยทํานายคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน โดยใชตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตน 

และตัวแปรความผูกพันตอองคการ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 8 ปรากฏผลดังตารางที่ 12 

 

  ตาราง 12 ผลการทาํนายคณุภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน โดยใชตวัแปรความเชือ่อํานาจภายในตน  

        และความผูกพนัตอองคการ 

 

คุณภาพชีวิต                                                                 b β R R2    F 

คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศยัและสิ่งแวดลอม 

- ความเชื่ออํานาจภายในตน                            -.48 

คุณภาพชีวิตดานการพฒันาจิตใจ 

- ความผูกพนัตอองคการ                                 -.30       

 -.173 

 

  -.184 

  .173 

 

  .184 

 

.03 

 

 .03 

 

7.15** 

 

8.11** 

 

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 12 พบวา ตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตน สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดาน

ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมไดรอยละ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งตัวแปรความเชื่อ

อํานาจภายในตนไมสามารถทํานายคุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตดานอื่นๆได สวนตัวแปร

ความผูกพันตอองคการ สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจไดรอยละ 3 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งตัวแปรความผูกพันตอองคการไมสามารถทํานายคุณภาพชีวิต

โดยรวมและคุณภาพชีวิตดานอื่นๆไดเชนกัน ผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 8 บางสวน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
              การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ความเชื่ออํานาจภายในตนและความผูกพันตอองคการกับ

คุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิตในโรงงานเฟอรนิเจอร สรุปสาระสําคัญของการวิจัยและผลของ

การวิจัยดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้ 

               1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิตที่ปฏิบัติงานในโรงงานเฟอรนิเจอร 

                 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยทางชีวสังคม ความเชื่ออํานาจภายในตน ความผูกพันตอองคการ 

กับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลิตที่ปฏิบัติงานในโรงงานเฟอรนิเจอร  

            3. ทํานายคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน โดยใชตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตน 

ความผูกพันตอองคการ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
           1. พนกังานอายมุากมีคุณภาพชีวิตดีกวาพนักงานอายนุอย 

               2. พนกังานเพศชายมีคุณภาพชีวิตดีกวาพนกังานเพศหญงิ 

               3. พนกังานที่สมรสแลวมีคุณภาพชวีิตดีกวาพนกังานที่โสด หมาย/หยา/และแยกกันอยู 

               4. พนกังานที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีคุณภาพชีวิตดีกวาพนักงานทีม่รีะดับการศึกษาต่ํา

กวา 

               5. พนกังานที่มีรายไดมากกวามคีุณภาพชีวติดีกวาพนกังานที่มีรายไดนอยกวา 

               6. พนกังานที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสงูมีคุณภาพชวีติดีกวาพนกังานที่มีความเชือ่

อํานาจภายในตนต่ํา 

               7.พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูงมีคณุภาพชีวิตดีกวาพนกังานทีม่ีความผกูพนัตอ 

องคการต่ํา 

               8. ความเชื่ออํานาจภายในตนและความผูกพันตอองคการ สามารถทาํนายคุณภาพชวีิต 

โดยรวมและรายดานได 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
   พนักงานฝายการผลิตซึ่งกําลังปฏิบัติงานในโรงงานเฟอรนิเจอรของบริษัทลอกเวิธ จํากัด 

(มหาชน)ในป พ.ศ. 2554 จํานวน 233 คน ที่สามารถใหขอมูลและเปนกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมตัวแปร

ที่ศึกษา  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

        ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เปนแบบสอบที่ใหเลือกตอบ (Check List)   

ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานของพนักงาน ที่ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ 

         ตอนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิต เปนแบบสอบถามที่ใหเลือกตอบ (Check List) ซึ่งประกอบไป

ดวยคําถามที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

  ตอนที่ 3 แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตน เปนแบบสอบถามที่ใหเลอืกตอบ  

(Check List) ซึ่งประกอบไปดวยคําถามที่เกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายในตน 

              ตอนที่ 4 แบบวัดความผกูพนัตอองคการ เปนแบบสอบถามทีใ่หเลือกตอบ  

(Check List) ซึ่งประกอบไปดวยคําถามที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

            

การวิเคราะหขอมูล 
            1. ตรวจสอบความสมบูรณเรียบรอยของแบบสอบถามแตละฉบับจากกลุมตัวอยางและ

คัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณไวสําหรับวิเคราะหตอไป 

            2. นําแบบสอบถามขอมูลทั่วไป ปจจัยทางชีวสังคมของผูตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหแจก

แจงความถี่ คารอยละ 

            3. วิเคราะหระดับคุณภาพชีวิต ของกลุมตัวอยางโดยใชคาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

            4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน 

โดยทดสอบดวยคา t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1, 2, 6, 7 

            5. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา2 กลุมที่เปนอิสระ

จากกัน โดยทดสอบดวยคา F-test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 3, 4, 5 ถาพบขอใดมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยทําการทดสอบรายคู (Post hoc) โดยใชวิธี LSD (Least Square 

difference) 

            6. วิเคราะหหาอํานาจการทํานายโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 8 
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สรุปผลการวิจัย 

  ตอนที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝายการผลติที่ปฏิบัติงานในโรงงานเฟอรนิเจอร 

  ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายการผลิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม และดานความสัมพันธในครอบครัว ในระดับสูง สวนคุณภาพชีวิตดาน

ดานการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับปานกลาง 

  ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  2.1 พนักงานฝายการผลิตอายุมากมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน 

ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธในครอบครัว และดานการพัฒนา

จิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตอายุนอย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  

  2.2 พนักงานฝายการผลิตเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธใน

ครอบครัว ดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายการผลิตเพศชายกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สวนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมไมพบความ

แตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 บางสวน 

   2.3 พนักงานฝายการผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิต

ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางกัน สวนพนักงานฝาย

การผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัวแตกตางกัน โดย

พนักงานฝายการผลิตที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัวดีกวาพนักงานฝายการ

ผลิต ที่มีสถานภาพโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 เพียง

บางสวน 

   2.4 พนักงานฝายการผลิตที่มีระดับการศึกษาสูงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตราย

ดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธในครอบครัว และ

ดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ซึ่งไมเปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 4 

   2.5 พนักงานฝายการผลิตที่มีรายไดมากกวามีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตรายดาน

ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธในครอบครัว และดาน

การพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีรายไดนอยกวา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 5 
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   2.6 พนักงานฝายการผลิตที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพ

ชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธใน

ครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีความเชื่ออํานาจภายใน

ตนต่ํา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6   

    2.7 พนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการต่ํามีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพ

ชีวิตดานสุขภาพ ดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการสูง อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    สวนพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการต่ํามีคุณภาพ

ชีวิตดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัวไมแตกตางจาก

พนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการสูง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 7 เพียงบางสวน  

   2.8  ตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตน สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและ

ส่ิงแวดลอมไดรอยละ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตนไม

สามารถทํานายคุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตดานอื่นๆได สวนตัวแปรความผูกพันตอองคการ 

สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจไดรอยละ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่ง

ตัวแปรความผูกพันตอองคการไมสามารถทํานายคุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตดานอื่นๆได

เชนกัน ผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 8 บางสวน 

 

การอภิปรายผล 
  จากการศึกษาความเชื่ออํานาจภายในตน ความผูกพันตอองคการ และคุณภาพชีวิตของ

พนักงานฝายการผลิต สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานไดดังนี้ 
  1. อายุกับคุณภาพชีวิต 
   ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายการผลิตอายุมากมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตราย

ดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธในครอบครัว และ

ดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตอายุนอย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 

1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานฝายการผลิตที่มีอายุมากมีประสบการณในการทํางานมานาน มีทักษะ

ความชํานาญสูงขึ้น ความคิดในการทํากิจกรรมตางๆก็จะมีความรอบคอบมากขึ้นและทําใหการทํางาน

มีประสิทธิภาพ แตการที่พนักงานฝายการผลิตที่มีอายุนอยมีความกระตือรือรนในการทํางาน พยายาม

พัฒนาตนเอง เพื่อนํามาซึ่งเงินและคาตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหพนักงานฝายการผลิตที่มีอายุมาก

มีคุณภาพชีวิตไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีอายุนอย 
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   2. เพศกับคุณภาพชีวิต 
    ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายการผลิตเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิต

ดานความสัมพันธในครอบครัว ดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายการผลิตเพศชายกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและ

ส่ิงแวดลอมไมพบความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 บางสวน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก พนักงาน

ฝายการผลิตเพศหญิงมีความมุงมั่นในการใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดความกาวหนา

ในหนาที่การงานมากกวาเพศชาย ซึ่งในปจจุบันสังคมไทยใหการยอมรับในความสามารถของผูหญิง

มากขึ้น จึงทําใหพนักงานฝายการผลิตเพศหญิงทํางานเต็มกําลังความสามารถของตน ประกอบกับ

พนักงานฝายการผลิตเพศหญิงสามารถปรับตัว มีสภาพจิตใจที่เขมแข็ง สามารถแกปญหาและปรับ

สภาพจิตใจใหมีความสุขไดอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับ

งานวิจัยของขวัญใจ แจมสรอย (2548:72-76) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หลังไดรับการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพ

ยาบาล 
    3. สถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวติ 
     ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายการผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิต

โดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางกัน 

สวนพนักงานฝายการผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัว

แตกตางกัน โดยพนักงานฝายการผลิตที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัวดีกวา

พนักงานที่มีสถานภาพโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 เพียง

บางสวน ในคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานการ

พัฒนาจิตใจ ซึ่งไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานฝายการผลิตที่สมรสแลวเมื่อ

กระทําสิ่งใดมักมีการตัดสินใจอยางรอบคอบกวาพนักงานฝายการผลิตที่เปนโสด และมีคูสมรสคอยให

คําปรึกษา สวนพนักงานฝายการผลิตที่เปนโสด หมาย/หยา/แยกกันอยู มักจะคิดถึงแตตัวเอง เงินทองที่

หาไดมาก็ไมตองแบงปนใหกับใคร แตพนักงานฝายการผลิตที่สมรสแลวตองมีความรับผิดชอบทั้งตอ

ตนเองและตอครอบครัว ไมวาจะเปนเรื่องคาใชจาย การดําเนินชีวิตในอนาคต จึงไมพบความแตกตาง

กันของพนักงานฝายการผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกัน สวนคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธใน

ครอบครัวพบความแตกตางโดยพนักงานฝายการผลิตที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตดีกวาพนักงานฝาย

การผลิตที่เปนโสด อาจเนื่องมาจากพนักงานฝายการผลิตที่สมรสแลวจะไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม

จากคูสมรส มีที่ใหคําปรึกษา ระบายความรูสึกคับของใจ มีความรัก ความเห็นใจและความเขาใจซึ่งกัน

และกัน ชวยกันตัดสินใจแกไขปญหาตางๆจะชวยลดความเครียดและความเบื่อหนายในการทํางานได 
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  4. ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิต 
  ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายการผลิตที่มีระดับการศึกษาสูงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม 

คุณภาพชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธ

ในครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีระดับการศึกษาต่ํา

กวา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ลักษณะในการทํางานของพนักงานฝายการ

ผลิตไมมีความแตกตางกันในเรื่องระดับการศึกษามาเปนตัวชี้วัดในการทํางาน การทํางานในโรงงาน

เฟอรนิเจอรนั้นตองอาศัยทักษะฝมือความชํานาญ เพื่อใหไดชิ้นงานที่สมบูรณที่สุด ไมไดใชความรูจาก

การศึกษาเพียงอยางเดียว ประกอบกับพนักงานฝายการผลิตมีการเรียนรูและหาความรูเพิ่มเติมจาก

แหลงใหความรูอ่ืนๆ นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนทําใหมีขอมูลที่นํามาประกอบการตัดสินใจใน

การดําเนินชีวิตสวนตัวและการทํางาน กอใหเกิดการพัฒนาไปสูความสุขและความสําเร็จได   

 
  5. ฐานะทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต 

        ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายการผลิตที่มีรายไดมากกวามีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพ

ชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธใน

ครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีรายไดนอยกวา ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก รายไดจัดเปนองคประกอบดานความจําเปนพื้นฐาน 

ในปจจุบันรายไดมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตคอนขางมาก เปนตัวกําหนดสภาพความเปนอยูของ

พนักงานฝายการผลิตไดในสวนหนึ่งทําใหมีเงินใชจายในสิ่งที่ตองการ ซื้อความสะดวกสบาย สามารถ

เก็บออมไดมาก แตคุณภาพชีวิตจัดเปนความพึงพอใจในชีวิต หรือความรูสึกเปนสุข ซึ่งไมไดเกิดขึ้น

จากการไดรับการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวเทานั้น 

 
  6.ความเชื่ออํานาจภายในตนกับคุณภาพชีวิต 
  ผลการศึกษาพบวา  พนักงานฝายการผลิตที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงมีคุณภาพชีวิต

โดยรวม คุณภาพชีวิตรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดาน

ความสัมพันธในครอบครัว และดานการพัฒนาจิตใจ ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีความ

เชื่ออํานาจภายในตนต่ํา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานฝายการผลิตมี

ความเชื่อวาถาพนักงานฝายการผลิตตั้งใจทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และศึกษา

ความรูใหมๆก็จะสามารถนํามาปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีข้ึน จึงทําใหทุมเทใหกับการทํางานอยาง

เต็มที่ เปนผลใหมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง เปนที่ยอมรับของหัวหนา จึงมีแนวโนมที่จะเชื่อวา

สาเหตุที่ประสบความสําเร็จเปนเพราะความพยายามและความสามารถของตนเอง แตถาหากไม
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ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานก็เปนเพราะตนเองขาดความพยายามและขาดความสามารถของ

ตนเอง  ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของ Rotter (1996,อางถึงใน สราวุธ, 2543) ที่กลาววา อํานาจในตน

เกิดขึ้น จากพฤติกรรมอันใหมที่มีสภาพคลายกับสภาพเดิม และถาเปนไปตามที่คาดไว ความคาดหวัง

ของเขาจะเพิ่มข้ึน แตถาผิดหวังความคาดหวังจะลดลง แสดงวาการลดลงหรือเพิ่มความคาดหวังนี้เกิด

จากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งกอน แตถามีประสบการณในชีวิตคลายคลึงกัน เคยไดรับผลตอบแทนจาก

พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเหมือนกัน ยอมจะมีความเชื่ออํานาจภายในตนในลักษณะเดียวกัน ในทาง

ตรงกันขาม ถากลุมตัวอยางมีความใกลเคียงกัน แตไดรับประสบการณในชีวิตแตกตางกัน เคยไดรับ

ผลตอบแทนจากพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแตกตางกัน ยอมจะมีความเชื่ออํานาจภายในตนแตกตาง

กันได ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไมไดศึกษาถึงภูมิหลังหรือประสบการณในชีวิต จึงไมพบความแตกตาง

ของความเชื่ออํานาจภายในตนกับคุณภาพชีวิต 

 
  7.ความผูกพันตอองคการกับคุณภาพชีวิต 
   ผลการศึกษาพบวา  พนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการต่ํามีคุณภาพชีวิต

โดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานการพัฒนาจิตใจ ดีกวาพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพัน

ตอองคการสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอ

องคการต่ํามีคุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธในครอบครัว

ไมแตกตางจากพนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการสูง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 7 

เพียงบางสวน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ความยึดมั่นผูกพันตอองคการเปนตัวกระตุนใหพนักงานฝายการผลิต

ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เต็มใจที่จะใชความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ มีความ

อุตสาหะในการทํางาน มีความตั้งใจที่จะทุมเทและอุทิศตนที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ และปรารถนาที่

จะดํารงไวซึ่งสมาชิกภาพในองคการ พนักงานฝายการผลิตที่มีความผูกพันตอองคการมากจะยึดมั่นตอ

องคการมาก ขาดความสนใจและความใสใจดูแลตนเองทั้งในดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต มักจะ

เครงเครียดตอการทํางาน จึงเปนอุปสรรคในความสามารถในการดูแลตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั 
    ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบวาพนักงานฝายการผลิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดาน

สุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม และดานความสัมพันธในครอบครัว ในระดับสูง สวนคุณภาพ

ชีวิตดานการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริหารหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ ควรที่จะ

สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจ โดยการปลูกฝงสรางเสริมความรูสึกนึกคิด 
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ความยึดมั่นที่จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกตองดีงามของแรงงาน โดยการดําเนินชีวิตตามหลัก

ศาสนา มีการปฏิบัติศาสนกิจ ไมติดสุรา ไมติดบุหร่ีหรือยาเสพติดอื่นๆ ไดเขารวมกิจกรรมตามประเพณี 

และศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น 

 
            ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั้งตอไป 
              1. ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาในกลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมเพียงแหงเดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรวิจัยในหนวยงานอื่น ๆ หรืออาจทําวิจัยใน

แผนกอื่นๆในสถานประกอบการ เพื่อใหไดครอบคลุมยิ่งขึ้นและศึกษาเปรียบเทียบกับความแตกตาง

ระหวางกลุม ซึ่งผลการวิจัยที่ไดอาจมีความแตกตางมากกวานี้และเปนประโยชนตอหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ 

              2. ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรศึกษาปจจัยทางชีวสังคม เชน อายุการทํางาน หรือปจจัยทาง

จิตสังคมดานอื่นๆ เชน ความเชื่ออํานาจภายนอกตน การมองโลกในแงดี ที่อาจสงผลตอคุณภาพชีวิต 

เพื่อใหสามารถอธิบายสาเหตุของตัวแปรดังกลาวไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 
เรื่อง ความเชื่ออํานาจภายในตนและความผูกพนัตอองคการ กับคุณภาพชีวิต ของพนักงานฝาย
การผลิตในโรงงานเฟอรนิเจอร 
 
คําชี้แจงเกีย่วกับแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเรื่องความเชื่ออํานาจภายในตนและความผูกพนัตอองคการกับคุณภาพชีวิตของ

พนกังานฝายการผลิตในโรงงานเฟอรนิเจอร มีทั้งหมด 4 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูพื้นฐานสวนบุคคล 

สวนที่ 2 แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตน 

สวนที่ 3 แบบวัดความผกูพนัตอองคการ 

สวนที ่4 แบบวัดคุณภาพชีวติ 

 

แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองความเชื่ออํานาจภายในตน ความผูกพนั

ตอองคการ และคุณภาพชีวติ ของพนักงานฝายการผลติ เพื่อประกอบการทาํสารนพินธเทานัน้ และทําการ

วิเคราะหขอมลูเปนสวนรวม ซึ่งไมมีผลตอการตอบแบบสอบถามแตอยางใด ขอความกรุณาใหทานตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอและตอบตามความเปนจริงของทาน 

 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้

 

                                                               

                                                             นางสาวปรมาภรณ รุงแสงอโณทัย 

นิสิตปริญญาโท  วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ 

                                                              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามขอมูลพืน้ฐานสวนบุคคล 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ( ) ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับขอมูลสวนตวัของทานตาม  ความเปนจริง 

 

1.อายุ                                                       20 – 39 ป 

                                                                      40 – 59 ป                                                                    

 

2.เพศ                                                             ชาย 

                                                                      หญิง 
 

3.สถานภาพ                                                   สมรส 

                                                                     โสด 

                                                                     หมาย/หยา/แยกกันอยู  

 

4.ระดับการศกึษา                                            ประถมศึกษา 

                                                                      มธัยมศึกษาตอนตน 

                                                                      มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช หรือเทียบเทา 

                                                                      อนุปริญญา หรือปวส หรือเทียบเทา 

                                                                      ปริญญาตรี                                                              

 

5.ฐานะทางเศรษฐกิจ                                        รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 

                                                                       รายไดพอดีกับรายจาย 

                                                                       รายไดมากกวารายจาย 
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แบบสอบถามคุณภาพชีวติทั่วไป 
คําชี้แจง  ขอใหทานทําเครื่องหมาย ( )ในชองวางทางดานขวามือทีต่รงกันความเปนจริงและความเห็น

ของทานมากที่สุด เพียงชองเดียว 
 

 

ขอความ 

ระดับความคดิเห็น 

ใช ไมใช 

1.ดานสขุภาพ 
   1. เมื่อเจ็บปวย ทานไดรับการรักษาพยาบาลทีถู่กตอง 

  

   2. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา  ทานไมเจ็บปวยดวยโรครายแรง   

   3. ทานเคยไดรับการตรวจสุขภาพประจาํป อยางนอยปละ 1 คร้ัง    

   4. ทานรับประทานอาหารครบวันละ 3 มื้อ และไดรับสารอาหารเพยีงพอ

แกรางกาย 

  

   5. เนื้อสัตวที่ทานรับประทาน เปนเนื้อสัตวที่ปรุงสกุๆดิบๆ   

   6. สวนใหญทานรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม เชน อาหารกระปอง 

น้ําอัดลมและยา ที่มีเครื่องหมาย อย. 

  

   7. ทานคิดวาหากทานตั้งครรภจะไดรับการดูแล โดยการตรวจสุขภาพจาก

แพทย 

  

   8. ทานคิดวาหากทานตั้งครรภจะไดรับการทาํคลอดและดูแลหลังคลอด

จากสถานพยาบาล 

  

   9. ปจจุบันทานหรือคูสมรสไมมีการคุมกาํเนิด   

  10. ทานมีความรูเกีย่วกับโรคเอดส ในเรื่องการติดตอ การรักษา และการ

ปองกนั 

  

2. ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
   11. ที่อยูอาศัยของทานมสีวมทีถู่กสุขลักษณะและเพยีงพอ 

  

   12. ทานมีน้าํสะอาดดื่มและใชอยางเพยีงพอ   

   13. บริเวณที่อยูอาศัยของทานสะอาดเรียบรอย ไมมนี้ําขัง ไมรกรุงรัง   

   14. บริเวณที่อยูอาศัยของทานไมมทีีท่ิ้งขยะเปนสัดสวน   

   15. บริเวณที่ทาํงานของทานมีอากาศถายเทเพยีงพอ    
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ขอความ 

ระดับความคดิเห็น 

   ใช   ไมใช 

 3.ดานความสัมพันธในครอบครัว 
   16. ทานมีความใกลชิด สนิทสนมกบับุคคลในครอบครัวเปนอยางดี 

  

   17. ทานมีเร่ืองทะเลาะวิวาทถงึกับมีการทํารายรางกายจากบุคคลใน 

         ครอบครัว 

  

   18. เมื่อทานเจ็บปวยทานไดรับการดูแลใกลชิด จากบุคคลในครอบครัว   

   19. ทานสามารถปรึกษากับบุคคลในครอบครัว ไดทุกเรื่อง   

   20. ทานไปเยี่ยมเยียนญาติผูใหญของทานอยูเปนประจํา    

4.ดานการพฒันาจิตใจ 
   21. ทานไปทําบุญที่วัด  หรือใสบาตร  เปนประจํา 

  

   22. ทานไมติดสุรา บุหร่ี หรือยาเสพติดอื่นๆ   

   23. ทานไมเคยเขารวมกจิกรรมตามประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิน่  

         เชน วันสงกรานต วนัลอยกระทง วนัเขาพรรษา   

  

   24. ทานปฏิบัติธรรม สวดมนต หรือนัง่สมาธิ  เปนประจํา   

   25. ทานใหทาน หรือบริจาคสิ่งของใหผูดอยโอกาส  เปนประจํา   
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แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตน 
 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยพิจารณาเลอืกขอความแตละขอความที่ตรงกับสภาพความเปน

จริงของทาน แลวทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองทีท่านเห็นวาตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานมากที่สุด

เพียงขอละคําตอบเดียว 

 

ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง คอน

ขาง

จริง 

คอน

ขาง

ไม

จริง 

ไม

จริง 

ไม

จริง

เลย 

1. ฉันเชื่อวาเคราะหรายที่เกิดขึ้นในชวีิตเปน

กรรมเกาในชาติกอน 

      

2. ฉันมั่นใจวาสามารถลิขิตสิง่ที่จะเกิดในชวีิต

ของฉันเองได 

      

3. ฉันเชื่อวาผลดี-ผลรายที่เกิดขึ้นกับฉันมาจาก

การกระทําของตนเอง 

      

4. ที่ฉันถกูหวัหนาดุเปนเพราะดวงไมดี       

5. ฉันเปนคนโชคดีในการทาํงาน       

6.ฉันรูสึกวาการที่คนอืน่ประสบความสาํเร็จ

มากกวาฉนั เพราะเขาดวงดี 

      

7. การที่ฉันไดส่ิงที่ตองการ เพราะวาฉนัโชคด ี       

8. ฉันสามารถทําสิง่ใดใหสําเร็จก็ได ถาฉัน

ตองการจะทํา 

      

9. ถาฉันใชความพยายามอยางเต็มที ่ฉัน

สามารถทําสิง่ที่ตั้งใจไวได 

      

10. ฉันมัน่ใจวาสามารถเลือกวิถีชวีิตของตนเอง

ได 

      

11. ฉันรูสึกวาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันมาจาก

การลิขิตของคนอื่น 
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ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง คอน 

ขาง

จริง 

คอน 

ขาง

ไม

จริง 

ไม

จริง 

ไม

จริง

เลย 

12. ฉันรูสึกวาการที่คนอื่นทาํอะไรแลวไดดีไป

หมดเพราะเขาดวงด ี

      

13. ฉันไมเชื่อส่ิงใดๆ ตามคาํทาํนายจากการดู

ดวง 

      

14. ความสําเร็จในการทํางานเปนผลมาจาก

การกระทําของฉันเอง 

      

15. ฉันเชื่อวาไมมีประโยชนอะไรที่จะวางแผน

ลวงหนาเพราะหลายสิ่งขึน้อยูกับโชคชะตา 

      

16. ฉันรูสึกวาการที่คนอื่นกาวหนากวาฉนั

เพราะเขาดวงดี 

      

17. ถาฉันตัดสินใจทาํอะไร ฉันจะใชวธิีเลีย่งโชค

เขาชวย (เชน ดูดวง หรือ โยนหวัโยนกอย ฯลฯ) 
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แบบวัดความผูกพันตอองคการ 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยพิจารณาเลอืกขอความแตละขอความที่ตรงกับสภาพความเปน

จริงของทาน แลวทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองทีท่านเห็นวาตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานมากที่สุด

เพียงขอละคําตอบเดียว 

ขอความ จริง

ที่สุด 

สวน

ใหญ

จริง 

จริงบาง

ไมจริง

บาง 

สวน

ใหญไม

จริง 

ไมจริง 

1. ขาพเจาจะมีความสุขมากถาไดทาํงานกับ

องคการนี้ตลอดไป 

     

2. ขาพเจามีความภูมิใจเมื่อไดพูดถึงองคการของ

ขาพเจากับบุคคลภายนอก 

     

3. ขาพเจารูสึกวาปญหาภายในองคการนี ้

ไมไดเปนปญหาของขาพเจาเอง 

     

4. ขาพเจาคิดวาตนเองสามารถทาํงานกับ

องคการอื่นไดดีพอๆกับทีท่ํางานอยูในองคการนี ้

     

5.ขาพเจาเต็มใจและใหความรวมมือในการ

พัฒนาองคการอยางเต็มกําลังความสามารถ 

     

6. ขาพเจารูสึกผูกพนักับองคการนี้เหมือนองคการ

นี้เปนสวนหนึง่ของครอบครัว 

     

7. องคการนี้มคีวามสาํคัญตอขาพเจาเปนอยาง

มาก 

     

8.ขาพเจารูสึกวาขาพเจาไมไดเปนบุคคลในสังกัด

ขององคการนี ้

     

9. ขาพเจาไมรูสึกกลัววาอะไรจะเกิดขึ้นถา

ขาพเจาออกจากงานโดยไมมีงานอื่นรองรับ 

     

10. เปนการยากอยางยิ่งสาํหรับขาพเจาทีจ่ะตอง

ออกจากองคการนี ้ในขณะนี้แมวาขาพเจา

ตองการจะออกก็ตาม 

     

11. ชีวิตของขาพเจาจะยุงยากมากถาขาพเจา

ออกจากองคการในขณะนี ้
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ขอความ จริง

ที่สุด 

สวน

ใหญ

จริง 

จริงบาง

ไมจริง

บาง 

สวน

ใหญไม

จริง 

ไมจริง 

12. ไมเปนการสูญเสียมากนักถาขาพเจาตองออก

จากองคการนีใ้นขณะนี ้

     

13.การอยูกับองคการนี้ในขณะนี้ขาพเจารูสึกวา

เปนเรื่องของความจาํเปนมากกวาความปรารถนา 

     

14. ขาพเจารูสึกวาตนเองมทีางเลือกนอยมากใน

การตัดสินใจออกจากองคการนี้ 

     

15.ปญหาใหญที่จะตามมาถาขาพเจาออกจาก

องคการนี้คือ การหางานใหม 

     

16. เหตุผลหลักที่ขาพเจาทาํงานอยูในองคการนี้

เพราะขาพเจาคิดวาการออกจากงานเปนการเสีย

ผลประโยชนบางอยางที่องคการอื่นอาจไมให

ผลประโยชนมากเทานี ้

     

17. ขาพเจาคดิวาในปจจุบนันี้คนยายงานบอย

มากเกินไป 

     

18. ขาพเจาไมเชื่อวาคนเราตองจงรักภักดตีอ

องคการตลอดไป 

     

19. ขาพเจาไมเหน็วาผิดคุณธรรมแตอยางใดใน

การยายงานจากองคการหนึง่ไปยังอีกองคการ

หนึง่ 

     

20. เหตุผลหลักที่ขาพเจาอยูในองคการนี้ตอไป

เพราะขาพเจาเชื่อวาความจงรักภักดีเปนเรื่อง

สําคัญและเปนขอผูกพนัดานคุณธรรม 

     

21. แมวาขาพเจาจะไดรับขอเสนอใหทํางานที่

ดีกวาจากองคการอื่น ขาพเจาเหน็วาไมถกูตองถา

จะลาออกจากองคการนี ้

     

22. ขาพเจาเชือ่วาตนเองจะไดรับผลตอบแทน

จากความจงรักภักดีตอองคการ 
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ขอความ จริง

ที่สุด 

สวน

ใหญ

จริง 

จริงบาง

ไมจริง

บาง 

สวน

ใหญไม

จริง 

ไมจริง 

23. ส่ิงตางๆยอมดีข้ึนในวนัเวลาที่คนทํางานอยู

กับองคการหนึ่งๆเกือบตลอดเวลา 

     

24. ขาพเจาไมคิดวาความตองการที่ไดชือ่วาเปน

คนขององคการเปนเรื่องที่มีเหตุผลอันสมควรอีก

ตอไป 
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