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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา 
นักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มี
วิธีด าเนินการวิจยัโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรจ านวน 14,133 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษา
ท่ีท างานระหว่างเรียน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยเปิดตารางยามาเน่ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 390 คน 
เก็บขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การทดถอย ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียนมีคุณภาพชีวิตปัจจยัดา้นค่าตอบแทนส่งผล
เชิงบวกต่อปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษา (สมมุติฐานท่ี 1 , b1 =.405, p< 0.01) ซ่ึงนั้ นก็
หมายความว่าจากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของ
นกัศึกษา ค่าตอบแทนท าให้นกัศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ท าใหชี้วิตของนกัศึกษา
ดีขึ้น ปัจจยัดา้นประสบการณ์ส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  (สมมุติฐานท่ี 
2, b2 = .445 , p< 0.01) ซ่ึงพบว่าคุณภาพชีวิตนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนจากปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ คือ นกัศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะและความรู้เก่ียวกบัอาชีพ
ท่ีตอ้งท าในอนาคตและยงัมีโอกาสได้พบและสัมผสักบัผูใ้หญ่ท่ี เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน
ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา (สมมุติฐานท่ี 3, b2 = 
.388, p< 0.01)ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพื่อน
ร่วมงานท าให้นักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ความสามารถ  การมี
ส่วนร่วมในการท างานร่วมกนั มีความรักผูกพนัต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอ้ืออาทรต่อกนั และให้
การยอมรับเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 



 เหตุผลท่ีจะให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสามารถท าให้เกิด
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความตอ้งการของคนเราทุกคนท่ีมีเหมือนกนัก็ คือ ปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยั ยา
รักษาโรค อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม ซ้ึงทั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตแต่ปัจจุบนัสังคม
มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้คนเรานั่นแสวงหาส่ิงใหม่ๆเพื่อน ามาเสริมให้
คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้น ซ่ึงการแสวงหาส่ิงต่างๆนั้นมีมากขึ้นตามความตอ้งการของแต่ละคน การ
ท างานเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยให้ได้ในส่ิงท่ีตอ้งการนักศึกษานั้นจดัอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอน
ปลาย ท่ีมีความตอ้งการเช่นเดียวกบับุคคลช่วงอายอ่ืุนๆ แต่อาจจะแตกต่างกนัออกไปในอีกมุมหน่ึง 
คือ ตอ้งการความเด่น อยากเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง ชอบท ากิจกรรม  อยากให้สังคมยอมรับ 
ตอ้งการท่ีจะกา้วหน้าและมีความมัน่คงมีอาชีพท่ีดีในอนาคต และประสบความส าเร็จในชีวิต การ
ท างานหารายไดร้ะหว่างเรียนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ ท่ีจะท าให้แต่ละคนคน้พบตวัเอง หา
เอกลกัษณ์เฉพาะตนเอง เป็นการสร้างความสมบรูณ์แบบในชีวิต ดว้ยความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ย่อมมีผลการเลือกงานท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ความสนใจและความถนัดของตวัเอง เลือกเพราะ
ท าตามเพื่อน เลือกเพราะตอ้งการหารายไดพ้ิเศษ อยากมีประสบการณ์ อยากมีเพื่อนใหม่ ตอ้งการมี
สังคมท่ีกวา้งขึ้น อยากท่ีจะเด่น ตอ้งการการยอมรับ ฯลฯ แต่ในทางกลบักนัหากวยัรุ่นนั้นท างานท่ี
ไม่เหมาะสม ล่อแหลมต่อการเกิดความเส่ือมเสียภาพลกัษณ์อนัดีงามของวฒันธรรมไทย เช่นโคโยต้ี 
การท าเสนอสินคา้ท่ีมีการแต่งกายไม่เหมาะสม การท างานในลกัษณะน้ีอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมาภายหลงัได ้ ( นวลศิริ เปาโรหิตย ์2539:9 ) 

 ดงันั้น การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาเพราะผล
วิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษาเพื่อการก าหนดนโยบายแนะแนว รวมทั้งจดักิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัคุณลกัษณะของนิสิตนกัศึกษา และส าหรับตวันิสิตนกัศึกษาเองจะไดรั้บประโยชน์เพื่อ
การตดัสินใจในการเลือกท างานและการจดัเวลาใหเ้หมาะสม ซ่ึงจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นการบรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาในท่ีสุด  

จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยผูว้ิจยัไดน้ า
ปัจจยัในดา้นค่าตอบแทน ดา้นประสบการณ์ ดา้นเพื่อร่วมงาน มาใช้ในการก าหนด ตวัแปรท่ีศึกษา 
โดยเลือกศึกษาเพียงบางปัจจยัเท่านั้ น  ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1. ศึกษาปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

2. ศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

3.ศึกษาด้านเพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

ค ำถำมวิจัย 
1. ศึกษาปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียนอยา่งไร 
2. ศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียนอยา่งไร 
3. ศึกษาด้านเพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียนอยา่งไร 

สมมติฐำน 

1. ศึกษาปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีส่งผลเชิงบวกของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

2. ศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ ท่ี ส่ งผลเชิงบวกของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

3. ศึกษาดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลเชิงบวกของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราช
ภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ของนกัศึกระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ นกัศึกระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
จ านวน 14,133 คน โดยตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ปัจจยัดานค่าตอบแทน ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ดา้นเพื่อน
ร่วมงาน ท่ีท างานระหวา่งเรียนและตวัแปรตามไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ นกัศึกระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์
จ านวน 390 คน 
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นิยำมศัพท์ 

 ผูว้ิจยัไดใ้ห้ค่านิยามศพัทเ์พื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายและการแปลความหมายของ
งานวิจยัใหต้รงกนัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 

1. ปัจจัยด้านค่าตอบแทน คือ ปัจจัยในการก าหนดค่าตอบแทน กระบวนการก าหนด
โครงสร้างค่าจา้งเงินเดือน การประเมินค่างาน ปัญหาส าคญัในการก าหนดค่าตอบแทน ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการก าหนดอตัราค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินท่ีจ่ายใหลู้กจา้งโดยคิดตามผลงานท่ีท าได ้หรือตาม
จ านวนชัว่โมง หรือจ านวนวนัท่ีท างาน เช่น การจ่ายรายสัปดาห์ หรือรายปักษ์ ลูกจา้งจะไดรั้บเงิน
ค่าจา้งมากหรือนอ้ย ตามจ านวนงานท่ีท า 

2. ปัจจยัด้านประสบการณ์ หมายถึง ความจดัเจนท่ีเกิดจากการกระท าหรือได้พบเห็นมา 
และประสบการณ์ก็เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ดา้น ประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
ศิลปะมีอยู่ 2 ลกัษณะ ดังน้ี 1) ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ท่ีเราได้ปะทะหรือสัมผสัดว้ย
ตัวเองได้พบเอง กระท าเอง ได้ยินได้ฟังเอง 2) ประสบการณ์รอง หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
"ประสบการณ์ทางออ้ม" เป็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดหรือรับรู้มาอีกทอดหน่ึง 

3. ดา้นเพื่อนร่วมงาน  หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติั
ในพื้นท่ีซ่ึงจะน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดี ความสามคัคีในการท างาน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั 

4. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง คุณภาพชีวิตเป็นลกัษณะท่ีดีเด่นของ
บุคคลในความเป็นอยู่ ครอบคลุมลกัษณะท่ีเป็นความตอ้งการทางวตัถุ และทางจิตใจของบุคคล 
สามารถด ารงชีวิตไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม ให้สามารถพึ่งตนเองไดโ้ดยไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 
และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ อีกทั้งยงัควรรักษาวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคม
ตลอดจนมีความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุถึงความปรารถนาในชีวิต 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาลยั
ราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

2. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาลยั
ราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

3. ดา้นเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาลยัราชภฎั
บุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากต าราเอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
2. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการท างาน 
3. การท างานระหวา่งเรียนของนิสิต นกัศึกษา 
4. งานวิวยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดเกีย่วคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
ควำมหมำยคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
นกัวิชาการหลายท่านให้นิยามความหมายเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานไวม้ากมายซ่ึง

มีความแตกต่างและน่าสนใจดงัน้ี 
สรรเสริญ เตชะบูรพา (2554) ให้ความหมายว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึงบรรทดั

ฐานทางสังคมของพนักงานท่ีทา ให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการท างานและมี
สุขภาพจิตท่ีดีท่ีพนกังานไดรั้บมาจากประสบการณ์ในการท างานซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
พนกังานและองคก์าร 
 วรวรรณ บุญลอ้ม (2551) ให้นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีน่าสนใจไว้
หลายประเด็น ไดแ้ก่1) เป็นการสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะท าใหบุ้คลากรไดรั้บความพึงพอใจในการ
ท างานสูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตการท างาน หมายรวมถึงการปรับปรุงการบริหารท่ีเก่ียวกบัทรัพยากร
มนุษย ์โดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานท่ีท างานมากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผล 
ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัไดน้ าเอาความรู้ สติปัญญาความเช่ียวชาญ ทกัษะ
และความสามารถอ่ืน ๆ มาใชใ้นการท างานย่อมทใหบุ้คลากรหรือผูป้ฏิบติังานไดรั้บความพึงพอใจ
มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและมากขึ้น 2) 
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความหมายทั้งกวา้งและแคบ อาจหมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าจา้ง ชัว่โมงการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างานผลประโยชน์และ
บริการความกา้วหน้าในการท างาน และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ส่ิงดงักล่าวมาน้ีลว้นแต่เป็นแรงจูงใจ
และความพอใจสา หรับบุคลากร 
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ธันวนี  ประกอบของ (2560)ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึงระดับ
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการทา งาน ซ่ึงไดรั้บจากประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ไดแ้ก่ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพความกา้วหน้าและความ
มั่นคงในงานการพัฒนาความรู้ความสามารถการบูรนาการด้านสังคมหรือการท างานร่วมกัน
ธรรมนูญในองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิตการทา งานและชีวิตด้านอ่ืน ๆ และความเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กบัสังคมสามารถสนองต่อความตอ้งการ ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจท าให้บุคคล มีความพึง
พอใจในการท างานอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและท าให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัท าให้การด าเนินชีวิตของบุคคลมีความสุขมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจาก
แนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดของบุคคลท่ี
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทา งานของตนเองผ่านการทา งานท่ีมีคุณค่างานท่ีก่อให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในการท่ีไดป้ฏิบติังาน จึงทา ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน โดยไดรั้บ
การตอบสนองทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจอยา่งพอเพียงและยุติธรรม มีการด าเนินชีวิตใน
การท างานอย่างมีความสุข และมีความภูมิใจในหน้าท่ีการงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวได้
อยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพต่อองคก์รต่อไป  
 ผดาพร เหมบุตร (2553) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรกเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ประเภทของงานท่ีท า รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติังานพึงพอใจ 
และส่วนท่ีสองเป็นเร่ืองของจิตใจ ความรู้สึกสุขหรือทุกขใ์นการท างาน เช่น ไดท้ างานท่ีรัก ท าให้มี
ความสุขในการท างานนั้น  
 สุกิจ เฮ็งเจริญ (2551) กล่าวไวว้่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ชีวิตการท างานท่ีมี
ความสุข มีความพึงพอใจต่องานท่ีท า และสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่คุณภาพชีวิตการท างานท่ีเร่ิมจาก
พื้นฐานในการตอบสนองความจ าเป็น พื้นฐานในเร่ืองการไดรั้บค่าตอบแทนจากองคก์ารท่ียุติธรรม 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและบุคลากรและจะพฒันาไปสู่ความสัมพนัธ์ใน
สังคม อนัเป็นการตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นขั้นท่ีสูงขึ้นไป 
 รัชพล บุญอเนกวฒันา(2551) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า คุณภาพชีวิต
การท างาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัการท างานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บ
การตอบสนอง ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และส่งผลให้มีความสุขในการ
ท างานและด าเนินชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังานและองคก์าร 
 สุเนตร นามโคดศริ (2553) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การท างานภายใน
องค์การอย่างมีความสุข มีความพึ่งพอใจในงานท่ีไดป้ฏิบติั รวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเหมาะสม 
ซ่ึงก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานจึงท าให้บุคลากรท างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ในขณะเดียวกนัก็รู้สึก
วา่ตนมีคุณค่าต่อองคก์ารและถา้บุคลากรสามารถปฏิบติังานผสมผสานการท างานกบัชีวิตส่วนตวัได้
อยา่งเหมาะสม จะท าใหด้ าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
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วารุณี  แคบสูงเนิน (2554) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีองค์การก าหนดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานท างานได้อย่างมี
ความสุขและมีความพึงพอใจในงาน ซ่ึงถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีท าก็จะส่งผลให้
พนักงานต้องการปรับปรุงศกัยภาพของตน เพื่อท างานได้ดีขึ้น และเป็นกลไกให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายตามไปดว้ย 
 ขวญัตา พระธาตุ (2554) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพความ
เป็นอยู่หรือความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน มีความพึงพอใจกบัสภาพแวดลอ้ม
การท างาน ระบบงานและบรรยากาศการท างาน พึงพอใจในสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก
เพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบัตามกฎหมายและได้รับการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารและบุคลากร 
 ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า คุณภาพชีวิตการ
ท างาน หมายถึงความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การ ทั้งในคุณลกัษณะของงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยวดัจากองค์ประกอบในการช้ีวดัคุณภาพหารท างานใน 8 ด้าน 
ไดแ้ก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงและ
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยใน
องคก์าร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆและดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
 ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557) กล่าวไวว้่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง
ทศันคติและความรู้สึกของพนักงานซ่ึงได้รับมาจากประสบการณ์การท างาน ท าให้เกิดความพึง
พอใจมีความสุขในการท างานและมีสุขภาพจิตท่ีสมบรูณ์ คุณภาพชีวิตการท างานเป็นการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของพนักงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อองค์การและพนักงานในรูปแบบ
ต่างๆ หากองค์การใดมีคุณภาพชีวิตการท างานต ่า ย่อมก่อให้เกิดปัญหาติดตามมามากมาย ในทาง
ตรงขา้มหากองค์การใดได้ด าเนินการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสมแลว้ ย่อม
น าไปสู่ความพึงพอใจในงานอันส่งผลต่อประสิทธิภาพงานของบุคลากรและขององค์การได้
 Delamotte and Takezwa (อา้งถึงใน ลดัดาวณัย์ สกุลสุข 2550) ได้ให้ความหมายคุณภาพ
ชีวิตการท างาน หมายถึงผลดีของงานท่ีมีต่อพนักงาน ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงหน่วยงาน หรือ
ลกัษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเก่ียวกบัการส่งเสริม
ชีวิตการท างานในแต่ละบุคคลและหมายถึงความตอ้งการของพนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการท างานของเขาดว้ย 
 ดุสิต ปาเชนทร์(2547: 12) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานหมายถึง การ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลท่ีไดรั้บจากองค์การ ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งในแง่บวกและแง่ลบเม่ือ



7 
 

บุคคลไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตอ้งการย่อมส่งผลดีต่อองคก์าร คือ การท างานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล องคก์ารเกิดความเจริญกา้วหน้า เกิดความรักและความผูกพนัระหว่างบุคคลและ
องคก์าร เป็นตน้ เม่ือใดท่ีบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีจากองคก์ารผลท่ีองคก์ารไดรั้บจะเป็นไป
ในลกัษณะตรงกนัขา้ม 
 รัญญานี บุญมา (2548) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง สภาพจิตใจ 
หรือความรู้สึกนึกคิด ท่าทีหรือพฤติกรรมท่ีมีต่อการปฏิบติังานซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจอนัส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน ก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและ
ท างานบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัท าให้การด าเนินชีวิตของบุคคลมี
ความสุขและมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น    
 Delamotte & Takezawa ( อ้างใน ปณิชา ดีสวัสด์ิ , 2550) ได้กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับ 
คุณภาพชีวิตการท างานนั้นมาจากแนวคิดของคุณภาพชีวิต ซ่ึงหมายถึง การพฒันาให้บุคคลนั้นๆมี 
สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี โดยให้พนักงานมีสภาพการท างานท่ีดี อยู่ภายใตก้ารท างานท่ีเหมาะสมมี
ความ ปลอดภยั ไดรั้บประโยชน์และสิทธิต่างๆ อยา่งยติุธรรมและเสมอภาคในสังคม ผลของงานท่ีมี
ต่อ พนกังาน ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงหน่วยงานและลกัษณะงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานควรจะ
ไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษเก่ียวกบัการส่งเสริมชีวิตการท างานในแต่ละบุคคล และรวมถึงความ
ตอ้งการ ของพนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในงานการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อ
สภาพการท างาน ของเขาดว้ย  
  Newstrom & Davis (2002  อ้างใน สุมิดา เหมือนครุฑ , 2550) ได้ให้ความหมายของ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) โดยความหมายแรก หมายถึง การท่ีพนกังานเห็น 
พอ้งต้องกันของความพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วนอีกความหมายหน่ึง 
คุณภาพ ชีวิตในการท างาน หมายถึง โครงการหรือแนวทางต่างๆ ท่ีองคก์รตระหนกัและยอมรับใน
การแสดง ความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงการท างานและสภาพการท างานท่ีดีของ
พนกังาน ไดแ้ก่ การ ส่ือสารแบบเปิดภายในองคก์ร ความยติุธรรมในการใหร้างวลัหรือผลตอบแทน
ต่อพนกังานท่ีปฏิบติังาน ดี ความมัน่คงและพึงพอใจในการท างาน การดูแลเอาใจใส่จากหวัหนา้งาน 
และการมส่ีวนร่วมของ พนกังานในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อพนกังาน เป็นตน้  
 Walton (1973 อ้างใน กษมา ทองขลิบ , 2550) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการ 
ท างานไวว้่า เป็นลกัษณะของการท างานท่ีตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล 
โดย พิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคก์ร
ท่ีท าให้ งานประสบผลส าเร็จซ่ึงสามารถวดัได้จากเกณฑ์ช้ีวดั 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 
สภาพการ ท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้า และความมัน่คงในการ
ท างาน โอกาส พฒันาศกัยภาพของตนเอง การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สิทธิ
ส่วนบุคคล จงัหวะ ชีวิต และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และยงัมีความหมายท่ีกวา้งขึ้น มิใช่แค่
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ก าหนดแต่เวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่เพียงกฎหมายคุม้ครองแรงงานเด็ก 
หรือจ่ายค่า ตอบแทนท่ี คุม้ค่าเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงความตอ้งการ และความปรารถนา
ในชีวิต ของบุคลากรใน หน่วยงานทีดีขึ้นดว้ย  
  Bateman และ Snell (1999 อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพ
ชีวิตใน การท างานหมายถึง คุณภาพโดยรวมจากประสบการณ์ของมนุษยใ์นท่ีท างาน ซ่ึงบริษทั
จะตอ้งจดั โปรแกรมท่ีออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานและกระตุน้ความเป็นอยู่ท่ีดี
ของพนกังาน  

 schermerhorn (1996 อา้งใน มาริษา สุจิตวนิช, 2550) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต 
ในการท างานว่าคุณ ภาพชีวิตในการท างานเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพทั้งหมดจากประสบการณ์ในสถานท่ี 
ท างาน เป็นแนวทางท่ีเนน้ความคิดเก่ียวกบัคน ในเร่ืองสภาพการท างาน และการมีส่วนร่วม 
 จากความหมายต่างๆ ท่ีมีนักวิชาการให้นิยามไวข้า้งตน้ จะเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างาน 
เป็นค าท่ีมีความหมายท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน 
หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของพนกังานต่อการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนจากการ 
ปฏิบติังาน หรือการท่ีพนกังานไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการท างาน หรือการสนองความตอ้งการของ 
พนักงานจากงานท่ีปฏิบัติ จากองค์กร และจากสภาพแวดลอ้มของงาน โดยดูจากค่าตอบแทนท่ี 
ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพท่ีท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพฒันาความ 
สามารถ โอกาสเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ สิทธิของ
พนกังาน ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

องค์ประกอบของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน  
   Walton (1973 อ้างใน กษมา ทองขลิบ , 2550) เป็นบุคคลหน่ึงท่ี ได้ท าการศึกษา เร่ือง 
คุณภาพชีวิตในการท างานอย่างจริงจงั โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะ ของบุคคลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต 
เน้นแนวทางความเป็นมนุษย ์(humanistic) ศึกษา สภาพแวดลอ้มตวับุคคลและสังคมท่ีส่งผลท าให้
การท างานประสบความส าเร็จ ผลผลิตท่ี ได้รับตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของ
บุคคลในการท างาน โดย Walton ไดช้ี้ให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน
นั้นวา่ประกอบไปดว้ย เง่ือนไขต่าง ๆ อยู ่8 ประการ ดงัน้ี     
 1.ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนเป็น
ส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได ้เน่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจและจะ
มุ่งท างานเพื่อให้ไดรั้บการคอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจ าส าหรับการมีชีวิต
รอด บุคคลซ่ึงนอกจากจะสร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนส าหรับตนแล้วยงัมองในเชิง
เปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนในประเภทของงงานแบบเดียวกนั ดงันั้น เกณฑ์ในการตดัสินใจเก่ียวกบั
ค่าตอบแทนท่ีบ่งช้ีวา่มีคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นจะพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 
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1.1. ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนท่ีได้จากการท างานนั้นเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานและสังคม 

1.2. ความยติุธรรม ซ่ึงประเมินความส าคญัระหวา่งค่าตอบแทนกบัลกัษณะงาน พิจารณาได้
จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากงานของตนกบังานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆกนั  
 2.  ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ( Safety and  Health 
Workplace conditions) คือ  ผู ้ป ฏิบัติงานควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้าน ร่างกายและ
ส่ิงแวดลอ้มของการท างานท่ีป้องกนัอุบติัเหตุและไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภยั ซ่ึง
เป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 
 3. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Opportunity) คือ งานท่ีผู ้ปฎิบัติได้รับ
มอบหมายจะมีผลต่อการคงไว ้และการขยายความสามาตรของตนเองให้ได้รับความรู้และทกัษะ
ใหม่ๆมีแนวทางหรือโอกาสในเร่ืองเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีสูงขึ้นในลกัษณะของคุณภาพชีวิตใน
การท างาน ตวับ่งช้ีเร่ืองความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างานมีเกณฑพ์ิจารณาคือ 

3.1. มีการท างานท่ีพฒันา หมายถึงไดรั้บความรับผิดชอบ ไดรั้บมอบหมายงานมากขึ้น 
3.2. มีแนวทางกา้วหนา้ คือมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการเตรียมความรู้ ทกัษะ เพื่องานใน

หนา้ท่ีท่ีสูงขึ้น 
3.3. โอกาสความส าเร็จเป็นความกา้วหนา้ของโอกาสท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จใน

องคก์ารหรือในสายงานอาชีพอนัเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานสมาชิกและครอบครัวหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ 
 4. ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองคือ การพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคลในการท างานน้ี เป็นการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการศึกษาอบรม การพฒันาการท างานและ
อาชีพของบุคคลเป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการท างานประการหน่ึง ซ่ึงจะท าให้บุคคล
สามารถท าหนา้ท่ีโดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และเม่ือมีปัญหาก็จะใช้
การแก้ไขตอบสนองในรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ถึงกระท าเป็นผลให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จการพฒันาขีดความสามารถของบุคคลน้ีในดา้นทกัษะความรู้ท่ีจะท าให้งานมีคุณภาพ
สามารถพิจารณาจากเร่ืองต่างๆดงัน้ี 

4.1. ความเป็นอิสระหรือการเป็นตัวของตัวเองคือความมากน้อยท่ีผูป้ฏิบัติงานมีอิสระ 
สามารถควบคุมงานดว้ยตนเอง 

4.2. ทกัษะท่ีซับซ้อน เป็นการพิจารณาจากความมากน้อยของงานท่ีผูป้ฏิบติัไดใ้ช้ความรู้
ความช านาญมากขึ้นกวา่ท่ีจะปฏิบติัดว้ยทกัษะเดิมเป็นการขยายขีดความสามารถในการท างาน 

4.3. ความรู้ใหม่และความเป็นจริงท่ีเด่นชดั คือ บุคคลท่ีไดรั้บการพิจารณาใหรู้้จกัหาความรู้
เก่ียวกบักระบวนการท างานและแนวทางต่างๆ ในการปฏิบติังานและผลท่ีจะเกิดขึ้นจกแนวทางนั้น
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เพื่อท าให้บุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบติังานและผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างถูกตอ้งและเป็นท่ี
ยอมรับ 

4.4. ภารกิจทั้งหมดของงานเป็นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการท างานผู ้
ปฏิบติัจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความช านาญท่ีจะปฏิบติังานนั้นไดด้ว้ยตนเองทุกขั้นตอนมิใช่
ปฏิบติัไดเ้ป็นบางส่วนของงาน 

4.5. การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสมรรถภาพในการท างานจะตอ้งมีการวางแผนท่ีดีในการ
ปฏิบติักิจกรรมการท างาน 
 5. ด้านการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ( Social Integration in the work 
Organization) การท างานร่วมกนัเป็นการท่ีผูป้ฏิบติังานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบติังานให้
ส าเร็จได้ มีการยอมรับและร่วมมือการท างานด้วยดี ซ่ึงเป็นการเก่ียวขอ้งกับสังคมขององค์การ
ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การมีผลต่อบรรยากาศในการท างานซ่ึงลักษณะ
ดงักล่าวน้ี พิจารราไดจ้ากความเป็นอิสระจากอคติ เป็นการพิจารณาการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึง
ทกัษะความสามารถศกัยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติหรือไม่ควรค านึงถึงพวกพอ้ง และยดึถือเร่ือง
ส่วนตวัมากกวา่ความสามารถในเร่ืองต่อไปน้ี 

5.1. ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ 
5.2. การเปล่ียนแปลงในการท างานร่วมกัน คือ ควรมีความรู้สึกว่าบุคคลทุกคนมีก าร

เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีกวา่เดิม 
5.3. มีการสนับสนุนในกลุ่ม คือ มีลักษณะการท างานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมีความ

เขา้ใจในลกัษณะของบุคคลในการสนบัสนุนทางอารมณ์ สังคม 
5.4. มีความรู้สึกวา่การท างานท่ีดีในองคก์ารมีความส าคญั 
5.5. มีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะเปิดเผยคือ สมาชิกในองคก์ารหรือคนท่ีท างานควรแสดง

ความคิดเห็นความรู้สึกคนอยา่งแทจ้ริงต่อกนั 
 6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล (Constitutional in the Work Organization) หมายถึง การบริหาร
จัดการท่ีให้เจ้าหน้าท่ีพนักงาน ได้มีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมาย และ
แสดงออกในสิทธิซ่ึงกนัและกนั หรือการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั บุคคลตอ้งได้รับ
การเคารพในสิทธิส่วนตวัอันเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการบ่งช้ีคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึง
สามารถพิจารณาไดจ้ากเร่ืองต่อไปน้ี 

6.1. ความเฉพาะตนเป็นการปกป้องขอ้มูลเฉพาะตนในลกัษณะการปฏิบติังานผูบ้ริหารอาจ
ตอ้งการขอ้มูลต่างๆเพื่อด าเนินงาน ซ่ึงผูป้ฏิบติัก็จะใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมีสิทธิท่ีจะ
ใหข้อ้มูลอ่ืนๆท่ีเป็นเฉพาะส่วนตน ครอบครัว ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

6.2. มีอิสระในการพูด คือ มีสิทธิท่ีจะพูดในการปฏิบติังาน นโยบาย เศรษฐกิจ หรือสังคม
ขององคก์ารต่อผูบ้ริหาร โดยปราศจากความกลวัวา่จะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบของคน 
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6.3. มีความเสมอภาค เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการรักษาความเสมอภาค ในเร่ืองของ
บุคคล กฎระเบียบ ผลท่ีไดรั้บ ค่าตอบแทน และความมัน่คงในงาน 

6.4. ในความเคารพต่อหนา้ท่ี ความเป็นมนุษยข์องเพื่อนร่วมงาน 
 7. จังหวะชีวิต (Work and the Total Life Space) คือ การท่ีบุคคลสามารถจัดเวลาในการ
ท างานของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และ
กิจกรรมอ่ืนๆ 
  8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิจกรรม
การท างานท่ีด าเนินไปในลกัษณะท่ีไดรั้บผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเพิ่มคุณค่า 
 Bruce & Blackburn (1992 อ้ า ง ใน  ป ณิ ช า  ดี ส วัส ด์ิ , 2550) ให้ ท ร รศน ะ เก่ี ย ว กั บ 
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานดงัต่อไปน้ี   
 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ   
 2. สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและไม่ท าลายสุขภาพ  
 3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยท างานท่ีมีความหมายและแสวงหา 
แนวทางใหม่ๆ ในการท างาน  

 4. ความกา้วหน้าและความมัน่คงซ่ึงหมายรวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถรวมทั้งรู้สึกถึงความมัน่คงในการท างาน   
 5. การบูรนาการทางสังคม ซ่ึงหมายถึง การมีโอกาสไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง พนกังานและ
ผูบ้ริหาร   
 6. การท่ีพนกังานท างานในสภาพการท างานท่ีปราศจากความวิตกกงัวล และการมี โอกาส
กา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั   
 7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กับเร่ืองส่วนตวัและงาน ได้
อยา่งเหมาะสม  
 8. การยอมรับทางสังคม หมายถึง การมีความภูมิใจต่องานท่ีรับผิดชอบและต่อ นายจา้ง 
 Skrovan ( อ้างใน พจนี ฐอสุวรรณ , 2549) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานว่า มี 
องคป์ระกอบ 3 ประการดงัต่อไปน้ี  
  1. การพฒันา (Development) คือ การพฒันาทั้งในดา้นวิธีการและการด าเนินงาน ดา้นต่าง 
ๆท่ีจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี และมีการพฒันาในดา้นคุณภาพชีวิตของบคุคลซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการของสิทธิมนุษยช์น และแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศกัด์ิศรี ของ
แต่ละบุคคล   
 2. การเคารพและยอมรับในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Dignity) คือ การไดรั้บการ ตอบสนอง
ความพึงพอใจ ไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับในความสามารถ การท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับ จาก
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บุคคลรอบขา้งวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์รจะท าให้บุคคลนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้มาก 
ยิง่ขึ้น ส่งผลใหอ้งคก์รไดผ้ลผลิตมากขึ้น  
  3. การปฏิบติังานในแต่ละวนั (Daily Practice) กล่าวคือ โดยทัว่ไปบุคคลตอ้งใช ้เวลาอย่าง
น้อย 8 ชั่วโมงกับการท างานในแต่ละวนั ย่อมต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผูร่้วมงาน การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของบุคคลรวมทั้งการปรับปรุงการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งมี 
ระเบียบวิธีปฏิบติัในการท างาน มีการประสานงานท่ีดีเพื่อใหบุ้คคลสามารถไปถึงเป้าหมายได้ 

คุณลกัษณะของคุณภำพชีวิตท่ีดี 
 การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั(อา้งใน สุภาพร ฉัตรตราภรณ์และคณะ) ให้อยู่ได้อย่างมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคคลจะตอ้งมีคุณลกัษณะของคุณภาพชีวิตท่ีดี ดงัท่ีสิริพรรณ ระบุดงัน้ี 
 1. มีสุขภาพอนามยัดีทั้งกายและใจ 
 2. รู้จกัคิดอยา่งมีจุดหมายปลายทาง 
 3. สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้
 4. สามารถด าเนินการท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดดี้กวา่คนท่ีไม่มีคุณภาพ 
 5. ยนิดีรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสนใจงานของผูอ่ื้น 
 6. มีความรู้ความสามารถ ฝีมือ ทกัษะ ความขยนัหมัน่เพียร ความคิดริเร่ิม มีปฏิภาณไหว
พริบ และความสามารถในการสร้างสรรค ์
 7. การมีความคิดเป็นอิสระของตวัเอง แต่องมีเหตุผลท่ีถูกตอ้ง 
 8. การรู้จกัคิด รู้จกัการตดัสินใจอยา่งมีวิจารณญาณ 
 9. การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10 .ความสงบทางดา้นจิตใจไม่ถูกบงัคบั 
 11. การมีค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 12. การรู้จกัความตอ้งการของตนเอง 
 13. การรู้จักเลือกอย่างถูกต้อง โดยเลือกจากตัวเลือกต่างๆ อาทิ รู้แนวทาง ท่ีจะท าให้
ครอบครัวมีรายไดดี้ขึ้น เช่น อาจจะโดยการท างานมากขึ้น การท างานอดิเรก การมธัยสัถ ์เป็นตน้ 
 14. ความมีเสรีภาพในการคิด การเขียน การพูด ในขอบเขตท่ีควรมีตามหลกัประชาธิปไตย 

ประโยชน์ของกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน   
 คุณภาพชีวิตในการท างานนั้นมีคุณประโยชน์ในการท างานของพนักงานทั้งร่างกายและ
จิตใจ ตลอดจนความสามารถในการท างาน ดงัท่ีสุรินทร์ (2547 อา้งใน อสันียา สุวรรณศิริกุล, 2547) 
อธิบดี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงคุณภาพชีวิตในการ
ท างานวา่ มีประโยชน์ดงัน้ี 
  1. สร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้แก่ผูป้ฏิบติังานท่ีจะก่อให้เกิดความสุขกายและสุขใจ ใน
การด ารงชีวิตและการปฏิบติังานของตน  



13 
 

  2. ลดความตึงเครียดระหว่างการท างานและการด าเนินการในงาน โดยให้พนักงานมี 
โอกาสพกัผอ่นหรือผอ่นคลายจากการปฏิบติังาน  
 3. พนกังานเกิดความจงรักภกัดี ซ่ือสัตยต์่อหน่วยงาน  
  4. พนกังานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและระลึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร   
 5. ลดความขดัแยง้ท่ีจะมีระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานรวมถึงส่งเสริมความสัมพนัธ์ อนัดี
ระหวา่งกนัในองคก์ร  
 6. ลดปัญหาเก่ียวกบัการลางาน ขาดงาน เปล่ียนงานบ่อยของพนกังาน   
 7. เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลในการท างานเน่ืองจากพนกังานท่ีมีคุณภาพ ชีวิตใน
การท างานท่ีดียอ่มส่งผลใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตของงานและคุณภาพการท างานท่ีดีขึ้นไปดว้ย  
 8. พนกังานมีความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงเกิดจากพนักงานไดรั้บความสะดวกสบายทั้งทางวตัถุ
และจิตใจ   
 Schuler (1989 อา้งใน พนิดา อร่ามจรัส, 2552) กล่าวสรปุถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตใน 
การท างานไวว้า่   
 1. ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังาน  
 2. ท าใหผ้ลผลิตเพิ่มขึ้นและมีอตัราการขาดงานท่ีลดลง   
 3. ท าให้ประสิทธิผลในการท างานเพิ่มขึ้นจากการทพี่นกังานมีส่วนร่วมและมีความ สนใจ
ในงานมากขึ้น   
 4. ลดความเครียด อุบติัเหตุและความเจ็บป่วยจากการท างานซ่ึงจะส่งผลถึงการลด ตน้ทุน
ดา้นค่ารักษาพยาบาลรวมถึงตน้ทุนค่าประกนัดา้นสุขภาพ การลดอตัราการเรียกร้องสิทธ์ิจาก การท า
ประกนั   
 5. ความยืดหยุ่นของก าลงัคนมีมาก และความสามารถในการสับเปล่ียนพนกังานมี มากขึ้น 
ซ่ึงเป็นผลจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององคก์รและการมีส่วนร่วมในการท างานท่ีเพิ่มขึ้น  
 6. อตัราการสรรหาและคดัเลือกพนักงานดีขึ้น เน่ืองจากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพ ชีวิตใน
การท างานท่ีดีขององคก์ร   
 7. ลดอัตราการขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานท่ีดี ท าให ้
พนกังานรู้สึกสนใจในงานมากขึ้น จากการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การให้สิทธิออก
เสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน และการเคารพสิทธิของพนกังาน 
 Dessler (  อ้างใน ปณิชา ดีสวสัด์ิ , 2550) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานจะท าให ้
พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ วฒันธรรมองค์กร และจิตวิทยา 
สภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาในการท างานใหเ้ป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือความตอ้งการ 
ของพนกังานไดรั้บการตอบสนองในระดบัสูง 
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  Greenberg และ Baron (  อ้างใน ปณิชา ดีสวสั ด์ิ , 2550) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ 
ท างานท าให้เกิดประโยชน์ท่ีดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน 
สร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และลดอัตราการเปล่ียนงาน ท าให้ผลผลิตสูงขึ้ น และเพิ่ม
ประสิทธิผล ขององคก์ร เช่น ผลก าไรการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

จากประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานขา้งตน้สรุปไดว้่า เป็นการเพิ่ม 
ความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน มีแรงจูงใจท่ีจะท างานให้กบัองคก์รอยา่งเต็มความสามารถ อนัจะ 
น าไปสู่ประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์กร Schuler, Beutell & Youngblood กล่าวสรุปถึง
ประโยชน์ของ คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลไว ้ดงัน้ี 
 1. เพิ่มความพึงพอใจในการท างานสูงสุด เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจใหพ้นกังาน  
 2. ลดการขาดงานและการลาออกจากงานของพนกังาน  
 3. มีมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดี  
 4. ไดผ้ลผลิตมากกวา่  
 5. ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น  
 6. ลดตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล และตน้ทุนค่าประกนัดา้นสุขภาพ  
 7. ลดอตัราการจ่ายค่าตอบแทน ในเร่ืองของสิทธิจากการท าประกนั  
 8. ความยดืหยุน่ของก าลงัคนมีมากขึ้น และความสามารถในการสับเปล่ียนงานมีมากขึ้น  
 9. อตัราการสรรหาและการคดัเลือกพนกังานดีขึ้น  
 10. ลดอตัราการขาดงานและการเปล่ียนพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีดีนอกจากน้ี ยงัช่วย
ส่งเสริมในเร่ืองของกาย สุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมี 
คุณภาพขององคก์รและยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุและส่งเสริมให้ไดผ้ล
ผลิตและการบริการท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 

Dessler กล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวิตการท างานจะท าให้พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อ องคก์ร เกิด
วฒันธรรมองคก์ร เกิดขวญัและก าลงัใจ เกิดผลดีในทางจิตวิทยาและสภาพแวดลอ้มในการ ท างาน
ภายในองคก์ร 

 Fields & Thacker และ Buck กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานท าให้เกิดประโยชน์ท่ีดี 3 
ดา้น คือ  
 1. ผลโดยตรงต่อการเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน สร้างความรู้สึกผูกพนัต่อ องคก์ร
และลดอตัราการเปลี่ยนงาน 
 2. ท าใหผ้ลผลิตสูงขึ้น  

3. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เช่น ผลก าไลเพิ่มขึ้น การบรรลุเป้าหมายขององค์กร จะ
เห็นไดว้่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยจะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึง 
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พอใจในการท างาน มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น มีวามเป็นอยูท่ี่ดีและช่วยลดอตัราการ 
ลาออกหรือโอนยา้ย  

 จากแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความประสงค ์
จะน าองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดของ Walton  ทั้ง 8 ดา้นซ่ึง ไดแ้ก่ การ
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ โอกาสท่ี
ไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล โอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน การ
มีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน  การท างาน 
และการด าเนินชีวิตโดยรวม และการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  มาประยกุตใ์ชเ้ป็นตวัแปรตน้
ใน การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากเห็นวา่เป็นเกณฑท่ี์มีการสรปุเน้ือหาดา้นต่างๆ ของคุณภาพชีวิตใน
การ ท างานไดอ้ยา่งครอบคลุมและตรงกบัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา   (สุดารัตน์ ครุฑสึก 2557)    

กรอบแนวคิดคุณภำพชีวิต (Conceptual Framework of “Quality of Life”) 

สังเขปการวิเคราะห์มโนทัศน์ของชีวิตและคุณภาพ (อ้างใน วลัลภา เชยบัวแก้ว 2560)
คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองของการด ารงอยู่ของชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข คุณภาพชีวิตเป็น
แนวคิดท่ีใช้กนัจนคุน้ชินในทุกบริบท แต่อย่างไรก็ตามการมองคุณภาพชีวิตจากคนต่างกลุ่ม ต่าง
สังคม ต่างวฒันธรรม ต่างเศรษฐกิจ และต่างเป้าหมายก็มีความต่างกนั องค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตบางประเด็นก็จะต่างกันไปดว้ย ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการมองความหมายของชีวิตและคุณภาพมี
ความต่างกนั ดงันั้นในบทความน้ีจะสรุป “คุณภาพชีวิต” จากมุมมองต่างๆ  

ชีวิตหมายถึง ความเป็นอยู่  (ราชบัณฑิตยสถาน , 2560) การด ารงอยู่  การด ารงชีวิต 
(NECTEC’s Lexitron Dictionary, 2560) และ Canadian Oxford Dictionary (1988) ให้ความหมาย
ชีวิตว่า ศักยภาพในการเจริญเติบโต (capacity for growth) การปฏิบัติหน้าท่ีได้ อวยัวะท างานได ้
(functional activity) และ การเปล่ียนแปลงอยา่ต่อเน่ือง (continual change) ซ่ึงชีวิตประกอบดว้ยกาย 
จิต อารมณ์ สังคม” การมีชีวิตจึงไม่ใช่เฉพาะการมีชีพแต่ตอ้งมี “การด ารงอยู่ เติบโต ท าหน้าท่ีได ้
และเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองของทั้ง กาย จิต อารมณ์ และสังคม”  คุณภาพ หมายถึง ลกัษณะท่ีดีเด่น
ของบุคคลหรือส่ิงของ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2560) และ Juran (1986) กล่าวถึงคุณภาพว่า ตรงและ
เหมาะสมกบัการใช้งาน (Fitness for use)  นอกจากน้ีความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ตามแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกคือแนวคิดของ มาสโลว ์ซ่ึงท่านไดร้ายงานความตอ้งการของ
มนุษยไ์วเ้ป็นขั้น ๆ ในรายงาน  "A theory of human motivation" ในปี 1943 คือ 

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกายภาพ  
ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั  
ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ  
ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการความเคารพนบัถือ และ 
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คุณภำพ + ชีวิต  

ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการความสมบูรณ์ในชีวิต แต่ละคนตอ้งการในระดบัท่ีต่างกนัขึ้นกบัจิตใจ 
ร่างกาย สถานะ ความเป็นอยูข่ณะนั้น และบริบททางสังคม ดงัแผนภาพแผนภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 1 สังเขปการวิเคราะห์มโนทศัน์ของชีวิตและคุณภาพ 

ขอบเขต “คุณภำพชีวิต”  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้สังเขปการวิเคราะห์มโนทศัน์ของชีวิตและคุณภาพ วา่ ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล บริบท สังคม และความตอ้งการท่ีต่างกนัส่งผลใหมุ้มมองของคุณภาพชีวิต
ต่างกนั และมีระดบัท่ีต่างกนั ในท่ีน้ีจะทบทวนความหมายและขอบเขตของคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีเป็น
การขยายความจากกรอบแนวคิดในแผนภาพท่ี 1 และสรุปกรอบแนวคิดเพื่อน าไปใชชี้วิตประจ าวนั
ไดมี้การอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตไวเ้ป็นมิติท่ีหลากหลาย (multidimensional description ) 
กล่าวคือ Wikipedia กล่าวถึงคุณภาพชีวิตวา่เป็นความอยูดี่มีสุข (well being) ของบุคคลและสังคม 
องคก์ารอนามยัโลกกล่าวถึง คุณภาพชีวิตวา่เป็นความพึงพอใจและการรับรู้สถานะของบุคคลใน
การด าเนินชีวิต โดยจะสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงั เป้าหมายของบุคคล วฒันธรรม ค่านิยม มาตรฐาน
ของสังคม รวมถึง การเมืองการปกครอง  

คุณภาพชีวิต วา่ เป็น ภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งของตนเอง ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ และของ
สังคม ทั้งน้ีครอบคลุมไปถึง ความปลอดภยั สิทธิ และเสรีภาพ ส่วนในทางการแพทยม์องคุณภาพ
ชีวิตว่าหมายถึง สภาพร่างกาย และจิตใจท่ีมัน่คงแข็งแรง มีความพอใจ สุขใจ สุขกาย และมีความ
สงบ ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตจะถูกคุกคามดว้ยโรคและภาวะผิดปกติต่างๆ ของร่างกายและจิตใจ คุณภาพ

ความตอ้งการ

ความสมบูรณ์ในชีวติ

ความตอ้งการการยก
ยอ่ง เช่น การไดรั้บการ

ยกยอ่งนบัถือ

ความตอ้งการดานสงัคมเช่น
ความรัก การไดรั้บการยอมรับ

ความปลอดภยัและความมัน่คง เช่น การ
คุม้ครอง ความเป็นธรรม เศราฐกิจมัน่คง 

มีความปลอดภยั

ความตอ้งการดา้นร่างกาย เช่น อาหาร น ้า อากาศ 
ท่ีอยูอ่าศยั ยากรักษาโรค

การด ารงอยู่
ของชีพ

ศกัยภาพดีในการเจเริญเติบโต ทั้งกาย 
จิต อารมณ์สังคม

เปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา

ท าหนา้ท่ีการาน ผประ
กอบอาชีพ)ไดดี้

ร่างกายท า
หนา้ท่ีไดดี้

คุณภาพชีวิตจึงมี   ความแตกต่างระหว่างบคุคล บริษทั สังคม 

มีหลากหลายระดบั 
 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อคณุภาพชวีิตที่ด ีกรณีศกึษา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับรุีรมัยท์ี่

ท  างานระหว่างเรยีน 

ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองบรุีรมัย ์

 

 

จดัท าโดย 

จรนิทรย์า ค าแพงมกั 

มลพิลา  วชัรนิทร ์

ศิรสิดุา    เทียมค า 

สธิุดา      นยัเนตร 

สภุาพร   รกัษา 
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นโยบายภาครัฐ

ความเขม้แขง็ทางสงัคม

กฎหมาย

การศึกษา

สวสัดการ

การท านุบ ารุงศาสนา และ 
วฒันธรรม

ความสุข และ ความอยูดี่มีทุก
ดา้น

- ดา้นร่างกาย/สุขภาพ

- ดา้นจิตใจ

- ดา้นเศรษฐกิจ

- ดา้นสงัคม และวฒันธรรม

- ดา้นศาสนา

- ดา้นสสัดิการ ความปลอดภยั
สิทธิและเสรีภาพ

ความพอใจในชีวิต

ความเสมอภาค

ความมัน่คง

ความยัง่ยืน

ชีวิต เป็นคุณภาพของ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง และศาสนา กล่าวถึงคุณภาพชีวิต
ครอบคลุม การอยู่ดีมีสุข ความพึงพอใจในชีวิต และความสุข และวิทยานิพนธ์ของ  ม.บู รพา สรุป
มุมมองคุณภาพชีวิตจากหลากหลายสาขา เช่น นักเศรษฐศาสตร์ มองว่าหากเศรษฐกิจดีคนย่อมมี
คุณภาพชีวิต นักสังคมวิทยามองครอบคลุมหลายประเด็น เช่น สุขภาพ การศึกษา สวสัดิการ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รายได ้การมีงานท า ความเสมอภาค เทคโนโลย ีความผกูพนัในสังคม  
 จากค าจ ากดัความขา้งตน้ คุณภาพชีวิตจะกล่าวถึง ความสุข ความอยู่ดีมีสุข ของบุคคลและ
สังคม ท่ีมีบริบทของ สังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง และศาสนา สุขภาพ 
การศึกษา สวสัดิการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ รายได้ การมีงานท า ความเสมอภาค เทคโนโลย ี
ความผูกพนัในสังคม มาเก่ียวขอ้ง  แมว้่ามิติหรือองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตส่วนหลกัมีความ
เหมือนกนัและจะมีมิติหรือองคป์ระกอบบางอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนั ขึ้นกบัความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล บริบทอ่ืนๆ เช่นพื้นท่ี/ส่ิงแวดลอ้ม รายไดด้งัภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิด “คุณภาพชีวิต” เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
กำรประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของคุณภำพชีวิต 
1. กรอธิบายความสุข และความอยูดี่มีสุข 

ความสุขและความอยูดี่มีสุขเป็นคุณลกัษณะหลกัของ “คุณภาพชีวิต” ไดถู้กอธิบายไวด้งัน้ี 
ควำมสุข 

 องค์การสหประชาชาติ  รายงาน World Happiness Report 2017 เป็นการสรุปผลส ารวจ
ระดับความสุขของประชากรใน 155 ประเทศทัว่โลก เพื่อฉลอง "วนัความสุขสากล" 20 มีนาคม 
2560 โดยมุ่งหมายท่ีจะกระตุน้ให้เกิดความเปล่ียนแปลงในเชิงนโยบายของรัฐเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี

บุคคล ( ตามวยั ภาวะสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มเฉพาะ การท างาน รายได ้ความเป็นอยูป่ระจ าวนั ฯลฯ 

ชุมชนเมือง  ชุมชนชายขอบเมือง  ชุมชนชนบท 
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ขึ้นของประชากรโลกผลวิจยัช้ินน้ีอาศยัขอ้มูลการจดัอนัดบัของแกลลปั เวิลด์ โพล โดยน าตวัแปร
ดา้นต่างๆ มาวิเคราะห์ไดแ้ก่ 
 1. จีดีพีต่อหวัประชากร (GDP per capita) 
 2. ความช่วยเหลือทางสังคม (Social Support) 
 3. สุขภาวะและอายเุฉล่ียประชากร (Healthy life expectancy at birth) 
 4. การมีโอกาสและทางเลือกในชีวิต (Freedom to make life choices) 
 5. ความเอ้ืออาทรทางสังคม (Generosity) 
 6. ดชันีคอร์รัปชนั (Perception of corruption) 

ควำมอยู่ดีมีสุข 
 เดส์ กาสเปอร์(Des Gasper, 2004) ได้แยกองค์ประกอบหรือมิติของความอยู่ดีมีสุขว่า มี
ความหมายในแง่ต่างๆ  6 ดา้น คือ  
 1. ความพึงพอใจ(pleasure or satisfaction) 
 2. การไดรั้บหรือบรรลุในส่ิงท่ีชอบ (preference fulfillment)   
 3. เสรีภาพของการเลือกใชชี้วิต (free choice)  
 4. ความมัง่คัง่ (opulence)  
 5. ความอยู่ดีมีสุข การบรรลุถึงคุณค่าบางอย่าง ซ่ึงเป็นอิสระหรืออยู่นอกเหนือจาก ตัว
บุคคล อยา่งเช่นการมีสุขภาพดีเป็นตน้  
 6. การถือครองหรือเป็นเจา้ของทรัพยากรหรือทรัพยสิ์น ท่ีก่อให้เกิด โอกาส ศกัยภาพหรือ
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย 

กำรอธิบำยคุณภำพชีวิตของบุคคลต่ำงกลุ่ม 
การประเมินคุณภาพชีวิตของคนจึงถูกแบ่งเป็นหลายกลุ่มโดยใชค้วามเฉพาะเป็นตวัก าหนด 

ดงัน้ี 
 1. ตามวยั  เช่น คุณภาพชีวิตของเด็กทารก คุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
 2. สภาพร่างกาย เช่น คุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ คุณภาพชีวิตของผูป่้วยมะเร็งปากมดลูก 
คุณภาพชีวิตของผูป่้วยอมัพาธ 
 3. อาชีพ เช่น คุณภาพชีวิตของคนท างานส านกังาน คุณภาพชีวิตของพยาบาล  
 4. ส่ิงแวดลอ้ม เช่น คุณภาพชีวิตของคนท่ีอาศยับริเวณเหมืองแร่เก่า คุณภาพชีวิตของคนท่ี
อาศยัในหมู่บา้นจดัสรร 
 5. เศรษฐกิจ เช่น คุณภาพชีวิตของคนรายไดป้านกลาง 
 6. สภาพทางสังคม เช่น คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเมือง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ชายขอบเมือง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนชนบท คุณภาพชีวิตของคนในสลมั คุณภาพชีวิตใน
ครอบครัวเด่ียว 
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มิติองค์ประกอบของคุณภำพชีวิต 
มิติองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในภาพรวมจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ ฯลฯ ดงัแผนภาพท่ี 2 การน าไปใชง้านในต่างบริบทจะมี
มิติองคป์ระกอบท่ีต่างกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

องค์กำรสหประชำชำติ   
มีแนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวิต  9  องคป์ระกอบคือ   

1. ดา้นสุขภาพ 
2. ดา้นการบริโภคอาหาร 
3. ดา้นการศึกษา 
4. ดา้นอาชีพและสภาพของงานท่ีท า 
5. ดา้นบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
6. ดา้นหลกัประกนัทางสังคม 
7. ดา้นเคร่ืองนุ่งห่ม 
8. ดา้นสถานท่ีพกัผอ่นและเวลาพกัผอ่น 
9. ดา้นสิทธิมนุษยชน 
องค์กำรอนำมัยโลก 
1. ดา้นสุขภาพร่างกาย 
2. ดา้นจิตใจ  
3. ดา้นสัมพนัธ์สภาพทางสังคม  
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กรอบคุณภำพชีวิตคนไทย 
1. คุณภาพชีวิตดา้นการท างาน 
2. คุณภาพชีวิตดา้นครอบครัว  
3. คุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพและความเครียด  
5. คุณภาพชีวิตดา้นชีวิตความเป็นอยูป่ระจ าวนั  
คุณภาพชีวิตเป็นผลท่ีเกิดจากสวัสดิการทางสังคม นโยบาย การเมืองการปกครอง 

การศึกษา ศาสนา ฯลฯ เป็นความสุขและความอยูดี่มีสุข ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นร่างกาย ดา้นสังคม ฯลฯ 
และส่งผลให้คนมีความพอใจในชีวิต ชีวิตมัน่คง พอเพียง และยัง่ยืน มิติองคป์ระกอบของคุณภาพ
ชีวิตในกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างจะแตกต่างกนัออกไป การประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มต่างๆ 
จึงจ าเป็นตอ้งมีมิติองคป์ระกอบเฉพาะ และวดัดว้ยดชันีช้ีวดัคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในเน้ือหา
ตอนถดัไป  



20 
 

เคร่ืองชี้วัดคุณภำพชีวิต 

เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (เป็นผูน้ าในการ
พฒันาเคร่ืองมือชุดน้ี ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตท่ีพฒันามาจากกรอบแนวคิดของค าวา่คุณภาพ
ชีวิต ซ่ึงหมายถึงการประเมินค่าท่ีเป็นจิตวิสัย 
 เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ชนิดคือ แบบ
ภ าว ะ วิ สั ย  (Perceive Objective) แ ล ะ  อั ต วิ สั ย  (Self-report Subjlective) จ ะ ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น 
 1. ดา้นร่างกาย( Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  การรับรู้ ความรู้สึกสุขสบาย 
ไม่มีความเจ็บปวด กบัการรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกีบความเจ็บปวดทางร่างกายได ้การรับรู้
ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึงพาผูอ่ื้น การรับรับ
ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่างๆ หรือ การรักษา
ทางการแพทยอ่ื์นๆ 

2. ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้
ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้สภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การ
ตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้ในเร่ืองราวต่างๆ ของตนเอง การรับรู้ถึงความสามารถใน
การจดัการกบัความเศร้าหรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่างๆ ของตนท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือทางดา้นวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืนๆ ท่ี
มีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะต่ออุปสรรค เป็นตน้ 

3. ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เร่ืองการสัมพนัธ์ของ
ตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่าตนไดเ้ป็น
ผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ในสังคมด้วย รวมทั้ งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์เพศ หรือการมี
เพศสัมพนัธ์ 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การ
รับรู้ว่าได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมทางกายท่ีดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บข่าวสารหรือการฝึกฝนต่างๆ การรับรู้ว่าตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลา
วา่ง เป็นตน้  
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บีเด้ิล-บราวน์และคณะ (สุทธิพงศ ์บุญผดุง2554) ไดน้ าเสนอการแบ่ง คุณภาพชีวิตควบคู่ไป
กบัการก าหนดตวัช้ีวดั เป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 

1. คุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Inclusion) การรวมกลุ่มทางสังคมจะ
เก่ียวข้อกับความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่มทางสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม 
สภาพแวดลอ้มของท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มทางสังคม บทบาทในการด าเนินชีวิต เช่น 
วิถีทางการด เนินชีวิต พฤติกรรมการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตเพื่อความเหมาะสม รวมถึง
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อวิถีการด าเนินชีวิตการช่วยเหลือสนบัสนุนต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ
ในการบริการทางสังคม การยอบรับทางสังคม และสถานภาพทางสังคม 
  2. คุณภาพชีวิตดา้นความเป็นอยู่ทางกายภาพ (Physical Well-being) ดา้นความเป็นอยู่ทาง
กายภาพ หมายถึง ลกัษณะทางสุขภาพซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั ความปลอดภยั การมีสุขภาพดี การมีเวลา
พกัผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมในชีวิตประจ าวนักิจกรรมสนทนาการต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของร่างกาย และการดูแลสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Batista Vitorino and Martins da Silva ท่ีคน้พบว่ากิจกรรมทางกายภาพและการเคล่ือนไหวอาจเป็น
องคป์ระกอส าคญัท่ีท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอาย ุและท าใหผู้สู้งอายมีุความพึงพอใจอีกดว้ย  
 3. คุณ ภ าพ ชีวิ ตด้ านความสั มพัน ธ์ ระหว่ างบุ คคล  ( Interpersonal Relations) ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการมีมิตรภาพ เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใต้บริบทสถานท่ีท างานหรือบริบทครอบครัว นอกจากน้ีด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลยงัเก่ียวขอ้งกบัภาวะความโดดเด่ียวเดียวดาย การสนับสนุนช่วยจาก
เครือข่ายทางสังคม ความใกลชิ้ดสนิทสนมและความรัก 
 4. คุณภาพชีวิตดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูท่ี่ดี (Material Well-being) ดา้นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ท่ีดีจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี อาชีพการงาน สภาพทางการเงิน การ
เป็นเจา้ของ สังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยค์วามปลอดภยั สถานภาพทางเศรษฐกิจ ลกัษณะท่ี
อยูอ่าศยัและการคมนาคมขนส่ง 

5. คุณภาพชีวิตดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) ดา้นลกัษณะทางอารมณ์
จะเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการงานอาชีพ ท่ีอยูอ่าศยัการช่วยเหลือสนบัสนุน ความพึงพอใจใน
กลุ่มทางสังคมของตนเอง นอกจากน้ีดา้นลกัษณะทางอารมณ์ยงัเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิต มโนภาพ
แห่งตน การไร้ความเครียดและความสุขในการด าเนินชีวิต 
  6. คุณภาพชีวิตด้านความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination)ด้าน
ความสามารถในการตดัสินใจไดด้้วยตนเองจะเก่ียวขอ้งกับความมีอิสรภาพในการตดัสินใจ การ
ควบคุมตนเอง การก าหนดทิศทางการด าเนินชีวิตด้วยตนเอง อิทธิพลของท่ีอยู่อาศัยท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการตดัสินใจ การสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยค าพูดและการแกต้่างเพื่อตนเอง 
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 7. คุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Development) ด้านการพฒันาตนเองจะ
เก่ียวขอ้งกับเร่ืองของการศึกษาและทกัษะในการปฏิบติัตนความสามารถส่วนตวั การบรรลุส่ิงท่ี
ปรารถนา ความกา้วหนา้และพฒันาการในดา้นต่างๆ 

8. คุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพ (Rights) ด้านสิทธิเสรีภาพจะเก่ียวขอ้งกบัการเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นพลเมือง เช่น การมีสิทธิเลือกตั้ง ความรับผิดชอบ
ในฐานะความเป็นพลเมืองและกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัชุมชนหรือรัฐบาล  

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานมีหลาย ทฤษฎีด้วยกัน ส าหรับในท่ีน้ีจะ

กล่าวถึง ทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของ Maslow ทฤษฎี ERG ของ Alderfer ทฤษฎีสองปัจจยั
ของ Herzberg ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ Mcclelland และทฤษฎีความต้องการของ Murray 
ทฤษฎีความคาดหวงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1. ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
 ตามท่ีมาสโลว ์( Maslow, 1943 อา้งถึงในลดัาวณัธ์ สกุลสุข, 2550  ปรีดาพร อนุดรโรจน์, 
2553 ) มีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการตลอดเวลา เม่ือความต้องก ารนั้ นได้รับการ
ตอบสนองแลว้ วามตอ้งการนั้นจะไม่มีความหมายส าหรับบุคคลนั้นต่อไปอีก ทฤษฎีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) ตั้งอยูบ่นสมมติฐาน 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ
นั้นขึ้นอยู่กบัว่าบุคคลนั้นมีส่ิงนั้นอยู่แลว้หรือยงั ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเมาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุดและเร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 
 2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 
ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้นตามล าดบัส าคญัคือ เม่ือความตอ้งการในระดบัต ่า
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัสูงจะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 
มาสโลว ์(Maslow) ไดจ้ดัระดบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ล าดบั คือ 
 1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยแ์ละเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองกายในช่วง
ระยะเวลาและสม ่าเสมอ ถา้ร่างกายไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ชีวิตด ารงอยู่ไม่ได ้ความตอ้งการ
เหล่าน้ีไดแ้ก่ อาหาร อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ 
เป็นตน้ ในขั้นแรกน้ีองคก์ารทุกแห่งมกัจะตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคนโดยการจ่ายค่าจา้ง 
เพื่อคนงานหรือลูกจา้งจะไดน้ าเงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาความจ าเป็นขั้นมูลฐานของชีวิตเพื่อการ
ด ารงชีวิตของแต่ละคน 
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 2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
ได้รับการตอบสนองเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางด้านความปลอดภยัจะเกิดขึ้นตามมา ใน
ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัน้ี มนุษยมี์ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากภยนัตราย
ต่างๆท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น อุบัติเหตุ อาชญากรรม เป็นต้น นอกจากความต้องการด้านความ
ปลอดภยัทางดา้นร่างกายแลว้ มนุษยย์งัมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัทางดา้นความมุ่นคงทาง
เศรษฐกิจอีกดว้ย เช่น มีการท างานท่ีมัน่คง เป็นตน้ 
 3. ความต้องการทางด้านสังคม ความรัก การยอมรับเป็นพวกพ้อง (Social or loves of 
Belonging Needs) เม่ือความตอ้งการทางด้านร่างกายและความตอ้งการความปลอดภัยได้รับการ
ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางด้านร่างกายและความตอ้งการของคนเราท่ีจะมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ไดรั้บการยอมรับและมีความส าคญัต่อกลุ่มและมีอิทธิพล
บางประการต่อกลุ่มเกิดขึ้น ความตอ้งการดังกล่าวเป็นความต้องการในด้านความรัก ความเป็น
เจา้ของ ความใคร่ ความเป็นมิตรภาพ ความรักจากเพื่อนร่วมงานและความตอ้งการท่ีจะให้บุคคล
หรือเพื่อนร่วมงานยอมรับในความส าคญัของตนเอง ส าหรับองคก์ารย่อมตอบสนองความตอ้งการ
ดงักล่าวของลูกจา้งได ้โดยการให้ลูกจา้งสามารถแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นท่ีไดรั้บการ
ยอมรับควรจะมีการยกยอ่งชมเชยและใหลู้กจา้งมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเพ่อสร้างความรู้สึก
ความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่อง (Esteem Needs) หมายถึง ความตอ้งการอยากเด่นใน
สังคม ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ การนับถือตนอง ความเป็นอิสระ
และการมีต าแหน่งสูงในองคก์าร 
 5. ความตอ้งการท่ีไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิด (Self-actualization Needs) เม่ือความ
ตอ้งการดา้นร่างกาย ดา้นความปลอดภยั ดา้นสังคม และความมีช่ือเสียงไดรั้บการตองสนองแลว้ ไม่
นานคนผูน้ั้นจะมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้น หากวา่เขาไม่สามารถท่ีจะท าอะไรตามท่ีตนเองอยากท า 
คนเราควรจะมีการใหโ้อกาสท่ีจะพยายามท าเพื่อการมีชีวิตท่ีดีขึ้น มีความตอ้งการท่ีจะมีความรูสึกว่า
มีความก้าวหน้าในการงานท่ีได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ได้ท างานท่ีเหมาะ สมกับ
ความสามารถและทกัษะท่ีตนเองชอบ เช่น ความนึกคิดอยากท างานท่ีมีความส าคญัต่อสังคม เป็น
ตน้ 

จากทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) สรุปไดว้่า มนุษยท์ุกคนมีความ
ตอ้งการและความตอ้งการน้ีจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการท่ีได้รับการตอบสนอง
แล้ว จะไม่เป็นแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมอีกต่อไป แต่ความต้องการระดับต ่าท่ีได้รับการ
ตอบสนองแลว้จะมีอิทธิพลต่อผูน้ั้นต่อไปอีก กระบวนการดงักล่าวจะด าเนินต่อไปเร่ือยๆจนกระทัง่
ถึงระดบัความตอ้งการสูงสุดของตน 
 2.2. ทฤษฎี ERG แอลเดอร์เฟอร์ 
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 แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer  อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2551 ปรีดาพร อนุโรจน์, 
2553 ) ได้พฒันาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) โดยตรง แต่มีการ
สร้างรูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลว ์คือ แอลเดอร์เฟอร์เห็นว่าความตอ้งการ
ของมนุษยท์ั้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ความตอ้งการในการด ารงชีวิต  
 2. ความตอ้งการทางดา้นความสัมพนัธ์   
 3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหนา้  

ตามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์นั้นความตอ้งการไดรับการตอบสนองเป็นขั้นๆและ
ก้าวหน้าขึ้ นไปเร่ือยๆ กล่าวคือเม่ือใดท่ีความต้องการระดับต ่าได้รับการตอบสนองแล้วความ
ตอ้งการท่ีอยูใ่นระดบัสูงขึ้นจะมีผลในการจูงใจ ซ่ึงทฤษฎีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์ มีสภาพ
เหมือนกัน จะมีการเคล่ือนตวัถอยหลงั ถา้ความตอ้งการท่ีอยู่ต ่ากว่าและจากความจริงขอ้น้ีท าให้
ผูบ้ริหารทราบถึงสถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อความต้องการก้าวหน้าหรือความต้องก าร
สัมพนัธ์ ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ี แอลเดอร์เฟอร์ ช้ีให้เห็นว่าประเภทความตอ้งการท่ีอยู่ต ่าลงไป จะ
มีความส าคญัในการจูงใจทนัที ความตอ้งการท่ีจะรับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน และมีความรู้สึกว่า
ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสังคม มีความต้องการเพื่อน เช่น การเข้าเป็นสมาชิกของ
องคก์ารหรือสมาคมต่างๆ 

2.3. ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factory Theory) 
 นอกจากทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวแ์ลว้ เฮอร์ซเบอร์ก(อา้งถึงในลดัดาวณัย ์
สกุลสุข,2554 มหาวิทยาลยัรามค าแหง ,2554 วารุณี แคบสูงเนิน,2554) กล่าววา่ทฤษฎีสองปัจจยัเป็น
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานอีกด้วย ปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation 
Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังาน
โดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความพึงพอใจในหน่วยงานให้เกิดความ
พอใจในงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน (ความตอ้งการภายใน) เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานและเป็นตวักระตุน้ท่ีท าใหค้นขยนัปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
 1.1. ความส าเร็จของงาน  
 1.2. การยอมรับนบัถือ  
 1.3. ความกา้วหนา้  
 1.4. ลกัษณะของงาน  
 1.5. ความรับผิดชอบ  
 2. ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) หรือปัจจยัการธ ารงรักษา เป็นองคป์ระกอบท่ีไม่เก่ียวกบั
งานโดยตรง แต่เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเก่ียวโยงกบัการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจ แต่
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เป็นปัจจยัท่ีช่วยสนับสนุนให้แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานมีอยู่ตลอดเวลาถา้ปัจจยัดา้น
ค ้าจุนไม่มี หรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคลากรในหน่วยงาน ก็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ
ในการท างาน ถือว่าเป็นปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พอใจในการท างานหากขาด
ปัจจยักลุ่มน้ี ประกอบดว้ย 
 2.1. นโยบายและการบริหารงาน 
 2.2. การบงัคบับญัชา 
 2.3. ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
 2.4. เงินเดือน 
 2.5. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 ทฤษฎีสองปัจจยัน้ี อยูภ่ายใตฐ้านคติความตอ้งการทางจิตวิทยา โดยปัจจยัจูงใจจะท าให้เกิด
ความพอใจในงาน ขณะท่ีความพึงพอใจในงาน เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจเท่านั้น
พนักงานจะรู้สึกว่ามีแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานมากขึ้นได้  ก็ต่อเม่ือมีปัจจยัจูงใจมากขึ้น
เท่านั้นนอกจากนั้น 
  เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ยงักล่าวอีกว่า การท่ีจะให้มีปัจจยัจูงใจมากๆได ้จ าเป็นตอ้งพฒันา
งานซ่ึงจะไดป้ระโยชน์ต่อพนกังานทุกคน ท าให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน นอกจากน้ี
หากพิจารณาถึงแนวความคิดของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) แล้วจะเห็นว่าปัจจยัทั้ งคู่ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัค ้าจุนต่างมาจากความตอ้งการในเร่ืองต่างของมนุษยน์ัน่เอง และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดจะเห็นไดว้่า ปัจจยัค ้าจุนเป็นความตอ้งการท่ีเทียบกนัไดก้บัความตอ้งการระดบัตน้ ตาม
แนวคิดมาสโลว ์(Maslow) ส าหรับทฤษฎีสองปัจจยัเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) มีความคลา้ยคลึงกับ
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว์ (Maslow) ฉะนั้นองค์การควรจะตอ้งตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงองค์การสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทั้งหลาของพนักงานได ้เช่น การไดรั้บค่าจา้งเงินเดือนท่ีเพียงพอ หรือจดั
ใหมี้สถานท่ีท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยั การจดักิจกรรม  
งานสังสรรค ์การแข่งขนักีฬา หรือใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นและเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
ไดรั้บการใชค้วามสามารถและท างานใหไ้ดผ้ลส าเร็จของงานเป็นตน้ 
 การคน้พบของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) สรุปได้ว่า ปัจจัยค ้ าจุนมีขึ้นเพื่อบ ารุงจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังาน ถา้หากไม่ไดจ้ดัให้มีขึ้น ผูป้ฏิบติังานจะรู้สึกผิดปกติและเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงาน 
ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การได้ ส่วยปัจจยัจูงใจมีขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจในผลงาน
กระตุน้ให้กระตือรือร้นในการท างานยิ่งขึ้น ดังนั้น ถา้หากผูบ้ริหารตอ้งการให้ผูป้ฏิบัติงานด้วย
ความพึงพอใจเพื่อใหผ้ลงานมีคุณภาพสูง ควรจดัใหมี้การจูงใจท่ีเหมาะสม 
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2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลีแลนด์ 
 นอกจากทฤษฎีความตอ้งการท่ีกล่าวมาแล้วยงัมีทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลี
แลนด์(อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัรามค าแหง,2551 ปรีดาพร อนุตรโรจน์,2553) ทฤษฎีแรงจูงใจน้ีได้
แบ่งจูงใจตามความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลเป็น 3 แบบดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการอ านาจ บุคคลมีความตอ้งการมีอ านาจอย่างมากอาศยัการใช้อ านาจสร้าง
อิทธิพลและควบคุมในการท างาน กล่าวโดยทัว่ไป ก็คือ แต่ละบุคคลแสวงหาความเป็นผูน้ าเพื่อให้มี
พลงัเขม้แขง็ 
 2. ความตอ้งการความผูกพนั บุคคลมีความตอ้งการผูกพนัเป็นอย่างมาก ตามปกติความ
ผูกพนัเกิดจากความรัก ท าให้บุคคลมีความสุขและมีความตั้งใจหลีกเล่ียงการไม่ยอมรับของกลุ่ม
สังคมท่ีท าให้เกิดความเจ็บปวด แต่ละคนชอบท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีทางสังคมเพื่อท าให้เกิด
ความรู้สึกยนิดีมีความคุน้เคยกนัเขา้ใจกนั 
 3. ความตอ้งการความส าเร็จ บุคคลตอ้งการมีความส าเร็จมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ี
จะไดรั้บความส าเร็จ มีความหวาดกลวัอย่างรุนแรงต่อการประสบความลม้เหลว ต้องการความทา้
ทายในการท างาน ชอบการท างานท่ีมีการเส่ียงภยัเพื่อใช้แนวทางการท างานท่ีเคยใช้ไดผ้ลส าเร็จ
มาแลว้ 

2.5 ทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย ์
 เมอร์เรย์(Murray 1938,อ้างถึงใน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2551 ป รีดาพร อนุตร
โรจน์,2553) ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการไวม้ากมายหลายชนิด ซ่ึงมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
และทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีไดพ้ฒันาขึ้นในภายหลงัอย่างมาก จ านวนของความตอ้งการเปล่ียนไปตาม
ขั้นท่ีเมอร์เรยไ์ดพ้ฒันาทฤษฎีขึ้นมา ไม่ต ่ากวา่ 20 ชนิด ตวัอยา่งเช่น 
 1. ความตอ้งการท่ีจะสัมฤทธ์ิผล 
 2. ความตอ้งการกา้วหนา้ 
 3. ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง 
 4. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ 
 5. ความตอ้งการการแสดงออก 
 6. ความตอ้งการการเขา้ใจ 
 เมอร์เรย ์อธิบายว่า ความตอ้งการของบุคคลมีความตอ้งการหลายอย่างในเวลาเดียวกนัได้
ความตอ้งการของบุคคลท่ีเป็นความส าคญัเก่ียวกบัการท างานมีอยู ่4 ประการ คือ 
 1. ความตอ้งการความส าเร็จ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้ส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
 2. ความตอ้งการมีมิตรสัมพนัธ์ หมายถึง ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัดีกับบุคคลอ่ืน
โดยค านึงถึงการยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
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 3. ความตอ้งการอิสระ หมายถึง ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง 
 4. ความตอ้งการมีอ านาจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และตอ้งการท่ี
จะควบคุมคนอ่ืนใหอ้ยูใ่นอ านาจของตน 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมาสโลว์ ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ 
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีแลนด์ และทฤษฎีความตอ้งการของ
เมอร์เรยเ์ป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานของมนุษยท์ุกคน เป็นเคร่ืองบ ารุงจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังาน เพราะเม่ือบุคคลไดท้ างานตามความตอ้งการของตน จะมีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจ 
ท่ีจะทุ่มเทใหก้ารท างาน  

2.6 ทฤษฏีความคาดหวงั (วิคเตอร์รูม) 
 ทฤษฏีน้ีมีขอ้สันนิษฐานว่า บุคคลจะมีเหตูผลในการเลือกปฏิบติังานของพวกเขาอยู่เสมอ 
พนกังานจะประเมินพฤติกรรมในการท างานต่างๆ แลว้เลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีพวกเขาคิดว่าจะน าไปสู่
รางวลัหรือผลตอบแทนท่ีพวกเขาคาดหวงัไว ้มีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี  
 1. Outcomes คือ ผลลพัธ์ท่ีตอ้งคาดหวงัไว ้
 2. Valence คือ คุณค่าของผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไวซ่ึ้งจะดึงดูดความสนใจของแต่ละบุคคล 
 3. E —> P Expectancy (Effort-Performance Expectancy) คือความคาดหวงัว่าถ้ามีความ
พยายาม จะน าไปสู่ผลการปฏิบติังาน ซ่ึงบุคคลจะประเมินความเป็นไปไดข้องความพยายามของเขา
วา่จะน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 4.  P —> O (Performance-Outcome Expectancy) คือ บุคคลมีความคาดหวังว่าผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีจะน าไปสู่ความส าเร็จท่ีตอ้งการ 
 กล่าวได้ว่าทฤษฏีน้ีมีอิทธิพลต่อระดับการจูงใจของบุคคล ซ่ึงสามารถค านวณได้ ดังน้ี 
Level of Motivation=(E  —>  P)*(P  —>  O)*V 
 จากแนวคิดขา้งตน้ หากองคก์ารน าไปปรับใชใ้นการเพิ่มแรงจูงใจส าหรับพนกังานโดยการ
ส ารวจความคาดหวงัและคุณค่าของผลลพัธ์ของพนักงาน จะท าให้องค์การสามารถวางแผนเพิ่ม
ความพึงพอใจใหก้บัพนกังาน (รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ชาติไทย 2559) 

3. กำรท ำงำนระหว่ำงเรียนของนักศึกษำ 
 นกัศึกษาเป็นเยาวชนท่ีมีอายใุนช่วงระหวา่ง 18-23 ปี (อา้งใน ศรีเรือน แกว้กงัวาร: 2545)ซ่ึง
เป็นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย เป็นวยัท่ีต้องการความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ต้องการแสวงหา
ประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ ชอบท ากิจกรรม ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม ต้องการเลือกและมี
อาชีพท่ีดีในอนาคต และประสบความส าเร็จในชีวิต การท างานระหว่างเรียนเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่น ช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ และนิสัยการ
ท างานท่ีดี งานท่ีดียงัช่วยให้วยัรุ่นคน้พบตนเองว่ามีความสามารถและความสนใจในดา้นใด บาง
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งานช่วยพฒันาทกัษะและความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตอ้งการท าในอนาคต นอกจากน้ีวยัรุ่นท่ีท างาน
ระหวา่งเรียนยงัมีโอกาสไดพ้บและสัมผสักบัผูใ้หญ่ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างานดว้ย 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความส าคญัของการท างานระหว่างเรียนของนกัศึกษา ว่า
เป็นการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมในการท างานของนกัศึกษา เพราะการท างานเป็นการพฒันาตน
และศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ พระพรหมคุณาภรณ์งานเป็นโอกาสท่ีจะไดพ้ฒันาตน หรือ 
การท างาน คือ การพฒันาตน เป็นการด าเนินชีวิตเพื่อพฒันาตน เพื่อพฒันาศกัยภาพ งานจึงเป็นส่ิงท่ี
พฒันาชีวิตของคนเรา พฒันาให้เรามีความสามารถ ท าให้มีความเช่ียวชาญ งานเป็นเคร่ืองมือฝึกฝน
คน ท าใหเ้รามีความขยนั มีความอดทน ท าใหมี้ระเบียบวินยั มีใจเขม้แขง็ท าใหรู้้จกัสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ห้องผูร่้วมงานและคนทัว่ไป ซ่ึงช่วยให้ไดศ้กัยภาพท่ีสมบรูณ์การท างานระหว่างเรียนท าให้นิสิต 
นกัศึกษาช่วยเหลือตนเองไดแ้ละเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง รวมทั้งเกิดการเรียนรู้จากการ
ท างาน สามารถน าความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท างานไปประยุกต์ใชใ้นการเรียน
และการประกอบอาชีพในอนาคตได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากความส าเร็จของการจดัท าโครงการส่งเสริม
และสนับส นุนการมีงานท าของนัก เรียน  นิ สิต  นัก ศึกษาให้ มี รายได้ระหว่างเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ “เรียน รู้งาน  สาน ฝัน เด็กไทย: LEARN @ WORK…CATCH YOUR 
DREAMS” ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โดยไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รอิสระ และภาคเอกชน 
 การท างานระหว่างเรียนของวยัรุ่นเป็นสัญลกัษณ์ของการก้าวสู่การเป็นผูใ้หญ่และช่วย
ส่งเสริมความมีวุฒิภาวะ การท างานของวยัรุ่นท่ีช่วยเหลือเศรษฐกิจของครอบครัวจะช่วยส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ กบับิดามารดาให้ดีขึ้น ในทางตรงกันขา้มการท างานหารายไดข้องวยัรุ่นอาจท าให้
วยัรุ่นมีค่านิยมการใช้จ่ายเงินในทางท่ีไม่เหมาะสมได้ เช่น ใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟือย ใช้จ่ายเงินเกินตวั 
หรือการเลือกงานท่ีไม่เหมาะสมล่อแหลมต่อการเส่ือมเสียภาพลกัษณ์อนัดีงานของวฒันธรรมสังคม
ตามมาภายหลังได้ ดังนั้ น การเลือกท างานระหว่างเรียนของนิสิต นักศึกษาควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ในดา้นมิติสภาพการท างาน ซ่ึงครอบคลุม ประเภทของงาน ความเขม้ของงาน สถานภาพ
ของการท างาน เวลา ตลอดจนผลกระทบต่างๆทั้งทางบวกและทางลบ  

ประเภทของงำน (Work type) 
 งานท่ีนักศึกษาเลือกท าระหว่างเรียนมีหลากหลายประเภท นักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือก
ท างานตามความชอบความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน ตรงตามเวลา
ว่างท่ีมี ฯลฯ การแบ่งประเภทของงาน อาจแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ งานวิชาการ และงานท่ีไม่ใช่
วิชาการ 
 งานวิชาการ งานประเภทวิชาการครอบคลุมงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาการทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นงานท่ีสถาบนัการศึกษาจกัให้นิสิต นักศึกษาท า เช่น งานห้องสมุด งานห้องปฏิบติัการ งาน
ช่วยสอน งานช่วยวิจยั หรืองานอิสระท่ีนิสิตเลือกท าเอง เช่น งานสอนพิเศษ งานสอนการบา้น งาน
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แปลเอกสาร นอกจากน้ียงัมีงานบริการหรืองานรับจา้งอ่ืนๆท่ีตรงหรือเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีนิสิต 
นกัศึกษาเรียน เช่น งานจดัประชุม งานบริการเสริมสุขภาพ 
 งานท่ีไม่ใช่วิชาการ นอกจากงานวิชาการยงัมีงานอ่ืนๆท่ีนิสิต นักศึกษาเลือกท าระหว่าง
เรียน เช่น งานดา้นการขายและแนะน าสินคา้ งานท่ีร้านอาหาร งานท่ีร้านฟาสตฟ์ู้ด กาแฟและไอติม 
ท่ีเป็นเฟรนไซด์ งานรับจา้งอิสระ งานอิสระ/เจา้ของกิจการ งานบริการหรืองานรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีไม่
ตอ้งหรือเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีนิสิต นักศึกษาเรียน เช่น การเก็บขอ้มูลวิจยั พิมพเ์อกสาร ท างาน
บา้น งานส่งเอกสาร 
 ทั้ งน้ีศึกษาคุณภาพชีวิตและเหตุผลในการท างานระหว่างเรียนของนิสิตของมหาลัย
เกษตรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท างานดา้นการขายมมากท่ีสุด (55%) และรองลงมาท างานดา้น
วิชาการ (31%) ส่วนประน้อม (2547) ศึกษากระบวนการท างานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบว่า งานท่ีนักศึกษาท าระหว่างเรียนแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ งาน
รับจา้งและงานอิสระ 

สถำนภำพของกำรท ำงำน (work situation) 
 ประเภทของงานท่ีนิสิต นกัศึกษาไดท้ ามีหลากหลาย เม่ือพิจารณาสถานภาพของการท างาน
อาจจะเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 1) เป็นกิจการของครอบครัว เช่น บางครอบครัวด าเนินกิจการของครอบครัว
อยู่แล้ว นิสิต นักศึกษาช่วยท างานนั้นโดยได้ค่าตอบแทน 2) เป็นการท างานเฉพาะกิจ เช่น การ
รับจา้งเก็บขอ้มูลวิจยั งานรับจา้งถ่ายรูป 3) เป็นงานบริการในสถานบนัการศึกษา เช่น งานช่วยสอน 
งานห้องสมุด 4) เป็นงานบริการนอกสถาบนัการศึกษา เช่น งานสอนพิเศษ งานบริการศูนยสุ์ขภาพ 
งานร้านอาหาร 5) เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเอง นิสิต นักศึกษาบางคนมีทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถเฉพาะในการผลิตสินคา้ เช่น ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้าน 
เคร่ืองประดบั โดยผลิตเพื่อจ าหน่ายเอง 6) เป็นงานท่ีซ้ือสินคา้มาจ าหน่ายเอง นิศิต นกัศึกษาบางคน
อาจไม่มีทกัษะในการผลิตสินคา้ดว้ยตนเอง แต่มีเงินทุนและรู้แหล่งหาซ้ือสินคา้ราถูก จึงเลือกซ้ือ
สินคา้มาจ าหน่ายเอง 7) เป็นงานดา้นการขายและแนะน าสินคา้ เช่น ขายของตามห้างสรรพสินคา้ 
เป็นพนักงานขายตรง และ 8) เป็นงานท่ีท าตามภาวะเศรษฐกิจครอบครัว เช่น การเปิดทา้ยขายของ
คร้ังน้ี การวิจยัพบว่ามีส่วนร่วมทางวิชาการของนักเรียนท่ีมีสภาพการท างานต่างกันและเวลาท่ี
ท างานต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

เวลำ(work time) 
ช่วงเวลาท่ีนักศึกษาท างานมักขึ้ นอยู่กับประเภทของงาน งานท่ีเป็นงานบริการใน

สถาบันการศึกษา เช่น งานช่วยวิจยั งานช่วยสอน งานห้องสมุดนักศึกษามักท างานในวนั/เวลา
ราชการตามเวลาว่างท่ีตนเองมี ส าหรับงานท่ีเป็นงานบริการนอกสถาบนัการศึกษา งานรับจา้งและ
งานเฉพาะกิจ นกัศึกษา อาจเลือกท างานตอนเยน็หลงัเลิกเรียน เลือกท างานวนัหยดุ หรือเลือกท างาน
ช่วงปิดเทอม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chatraphom et al. (2008) ท่ีกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 71.5 ระบุ
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วา่งผลการเรียนไม่เปล่ียนแปลง ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 19.6% ระบุว่ามีผลการเรียนดีขึ้นแต่
ในกรณีท่ีช่วงเวลาท างานไม่ค่อยเหมาะสมอาจมีผลต่อการเรียนและคุณภาพชีวิตของนิสิต นกัศึกษา
ไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะงานท่ีตอ้งท าเวลากลางคืนและเลิกงานดึก นอกจากจะท าให้นิสิต นักศึกษามี
เวลาพกัผ่อนไม่เพียงพอแลว้ อาจท าให้นิสิต นกัศึกษาเส่ียงอนัตรายและไม่ปลอดภยัในการเดินทาง
กบัท่ีพกัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประนอม พบว่า นักศึกษาท่ีท างานร้านอาหารท่ีเจา้ของร้านเป็น
คนทอ้งถ่ิน ร้านอาหารมกัปิดและเลิกงานค่อนขา้งดึก ท าให้นักศึกษาเส่ียงอนัตรายและมีความไม่
ปลอดภยัในการเดินทางกบัท่ีพกัเพราะอาจไดรั้บอนัตรายจากทุรชนและมิจฉาชีพ ขณะท่ีบางแห่ง
นกัศึกษาไม่ควรเขา้ไปท างานเพราะมีความเส่ียงท่ีจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

4. ผลงำนวิวัยที่เกีย่วข้อง 
 สุภาพ   ฉัดราภรณ์  (2552:บทคัดย่อ ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของนิ สิต นัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยท่ีท างานระหว่างเรียน ผลการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนมี
คุณภาพชีวิตในระดบัดี มีท่ีท างานมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผูท่ี้ไม่ไดท้ างานท่ีท ามีทั้งงานเชิงวิชาการและ
ไม่ใช่เชิงวิชาการเหตุผลของการท างานเพื่อพฒันาบุคลิกภาพและพฒันาตนเอง พฒันาทกัษะและ
เหตุผลเชิงเศรษฐกิจ ผลท่ีได้รับจากการท างาน คือมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น มี
กิจกรรมทางสังคม ช่วยเศรษฐกิจครอบครัว มีวินยัและความตรงต่อเวลา สาเหตุของการท างาน และ
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีความส าคญัเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อการท างานคุณภาพชีวิตของนิสิตนกัศึกษา
ท่ีท างานระหว่างเรียน และในท านองเดียวกนัเป็นสองปัจจยัท่ีจ าแนกกลุ่มคุณภาพชีวิตของนิสิต
นกัศึกษาไดด้ว้ย 

ทศันีย ์ชาติไทย (2559:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผลการศึกษาพบวา่ 

1. บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั
มากโดยมีค่าเฉล่ีย3.60ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .66  

2. บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิต การ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

3. บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ดัล าดบัความส าคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมอยูใ่นล าดบัท่ีสอง 
 เสาวรส คูหาปัญญา (2552:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน และแนวโน้มพฤติกรรมในการท างาน ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน
บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงจากการวิจยัในคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 28-34ปี 
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งงานในปัจจุบันเป็น
พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีอตัราเงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30,000 บาท  และมี อายงุานนอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 5 ปี  คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
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ท างาน ดา้นการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการท างาน ดา้นการใชชี้วิตในการท างานและชีวิตส่วนตวั 
และดา้น การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  ความพึงพอใจการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัพอใจ โดยขอ้ท่ีพนกังานรู้สึกมีความสุขท่ีได ้ท างานกบัองคก์รน้ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แนวโนม้
พฤติกรรมการท างานในอนาคตของพนักงานบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง มี ระดับแนวโน้ม
พฤติกรรมการท างานในภาพร่วมอยู่ในระดับอาจจะท าต่อไป และพนักงานไม่ได้หาขอ้มูล การ
ท างานใหม่ในองคก์รอ่ืน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
 สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557:บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงาน ความผูกพนัต่อองค์กรและการส่ือสารใน องค์กรส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร
ของพนักงานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีอาย ุ20-25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
15,001– 25,000 บาท และมี ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา 3 ปี และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตใน การท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุด รองลงมาได้แก่ ปัจจยั
คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสิทธ์ิ ส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ปัจจยัความ ผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความเช่ือถือ และยอมรับในเป้าหมาย
และคานิยมขององค์กร และดา้นความเต็ม ใจในการปฏิบติังานเพื่อองคก์รของพนักงานเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 44.9 อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 รณัชฤดี ป้องกนัภยั (2557:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการ
เคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่     

1. พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 จบการศึกษาในระดบัปริญญา ตรีมี
สถานภาพโสด มีต าแหน่งบริหารและวิชาการ มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10  มี
อตัราเงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15000 บาท และมีอายรุาชการนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี   

 2. ปัจจยัดา้นการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับดังน้ี  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  การบังคับบัญชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มการท างาน   

3. ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางเรียงล าดบัดงัน้ีการด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวา่งการ ท างาน
กับชีวิตส่วนตวั ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และโอกาสพฒันาขีดความสามารถ ของ
ตนเอง    

ปรานี เลาหพิบูลยก์ุล (2547:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของขาราชการ
สถาบัน พัฒนาขาราชการมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของขาราชการ
สถาบนัพฒันา ขาราชการมหานครโดยรวม อยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความ
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ภูมิใจในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตกับงาน ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู ้ป ฏิบัติงาน และด้าน สังคมสัมพันธ์  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรม และพอเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูก
สุขลกัษณะ ดา้นการบริหารท่ีเป็นธรรมและ เสมอภาค และด้านความกา้วหน้า มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับสมมติฐาน พบว่า ลักษณะงานและวฒันธรรมองค์การมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างาน ส่วน ศาสนา อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งการ
ท างาน และรายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต การท างาน   
 สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัตรัง (2551:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คูณภาพชีวิตใน
การท างานของลูกจา้งชัว่คราวรายปีผลการศึกษาวิจยัปรากฏดงัน้ีผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวรายปี ของ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ลูกจา้งชัว่คราวรายปี มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
อยู่ในระดบัปานกลาง   พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านจะพบว่าคุณภาพชีวิตดา้นสภาพ
งาน จะอยู่ในระดบัสูงสุด  รองลงมาคือดา้นภาวะผูน้ า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ ดา้น
การพฒันาและการใช้ความสามารถ ส่วนระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจา้ง ชัว่คราวท่ีอยู่
ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นสิทธิของลูกจา้ง รองลงมา คือ ดา้นความ(2) ปลอดภยัและการส่งเสริม
สุขภาพ ด้านงานและขอบเขตชีวิตส่วนตัว ด้านค่าตอบแทนท่ี เพียงพอและยุติธรรม  และระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีอยู่ระดบัปานกลางแต่มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ คุณภาพชีวิตด้านความมัน่คงและโอกาส
ความกา้วหนา้ ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัทั้ง 9  องคป์ระกอบ พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงและ
โอกาสความก้าวหน้าจะมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดแสดงให้เห็นว่าลูกจางชั่วคราวรายปีมีความรู้สึกว่า
หน่วยงานท่ีต้นสังกัด หรือปฏิบัติงานอยู่นั้ น  ยงัให้ความส าคัญน้อยในด้านความมั่นคงและ
ความกา้วหน้าใน ชีวิตการท างานของลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากส าหรับชีวิต
ของคนท างาน 
 ภทัรพล  เจิมเกาะ (2547:บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของ อาจารย์
วิทยาลยัพิณชยการธนบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตในการท างานของอาจารยว์ิทยาลยั พิณ
ชยการธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อาจารยว์ิทยาลัย พิณชยการ
ธนบุรีมีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดบัมาก 5 ดา้น คือ ความเป็น ประโยชน์ต่อสังคม ดา้นเวลา
ท างานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพท่ีดี ของการท างาน  ดา้นบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิของอาจารย ์และประชาธิปไตยในองค์การตามล าดบั  มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานในระดบั ปานกลาง  3 ดา้น คือ ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้  ความสามารถ
ของอาจารย์ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ 
ยติุธรรมตามล าดบั 
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 สุภารัตน์ น ้ าใจดี (2548:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตและปัญหาในการท างานท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึง พอใจในการท างาน และแนวโน้มพฤติกรรมการลาออก ของบุคลกร
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ผลการศึกษาพบวา่ เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ท างานท่ีแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีเป็นเพศ ชายและมีอายมุากกว่าจะมีความพึงพอใจในการท างาน
มากกวา่ ส่วนการจ าแนกในดา้นสถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน และอายกุาร
ท างาน พบว่ามีความพึงพอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น รายไดพ้บว่า ดา้นประโยชน์ต่อสังคมของงานและ
องคก์ร และการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัดี ส่วนดา้น ความปลอดภยัและสุขอนามยั ดา้นสังคมใน
การท างาน ดา้นความสอดคลอ้งกบักฎหมายและ รัฐธรรมนูญ ดา้นเวลาการท างานกบัชีวิตส่วนตวั 
และด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับต ่า ความสัมพันธ์ระหว่างความ พึงพอใจในการท างานกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการลาออก พบวา่มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 สุเนตร นามโคตศรี(2553: บทคดัย่อ)ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบน ในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบนในเขตอ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมาในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีเพียงดา้น
เด่ียวอยู่ในระดบัดีมากคือ ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนท่ีเหลือ  7 ด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันาความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ผล
การศึกษาพบวา่ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรอยัการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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บทที ่3 

วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ผูว้ิจยัเสนอ
วิธีการด าเนินการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชำกร เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2560 ใน 6 คณะจ านวน14,133 คนดงัตาราง3.1 
 1.2 กลุ่ มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปีการศึกษา 2559 จ านวน 390 คนซ่ึงไดม้าจากการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งตามตารางยามาเน่ จากนั้นทางการสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 

 

 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  =  390       คน 
จ านวนประชากร  =  14,133   คน 

1. คณะครุศาสตร์ 

=    
390×3,371

14,133
   =  93.03   เท่ากบั  93  คน 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 

=    
390×2,966

14,133
   =  81.84   เท่ากบั  82  คน 

 
 

 

จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด x จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของแต่ละคณะ 

จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมดของมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์



35 
 

3. คณะวิทยาการจดัการ  

=   
390×3,421

14,133
      =   94.40   เท่ากบั  94  คน 

4. คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  

=  
390×2,576

14,133
       =   71.08   เท่ากบั  71  คน 

5. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

=   
390×634

14,133
         =   17.49    เท่ากบั  18  คน 

6. คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

=   
390×1,165

14,133
     =   32.14    เท่ากบั  32  คน 

 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ าแนกตามคณะท่ีศึกษา 
 

คณะ จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
คณะครุศาสตร์ 3,371 93 
คณะวิทยาศาสตร์ 2,966 82 
คณะวิทยาการจดัการ 3,421 94 
คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 2,576 71 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 634 18 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1,165 32 

รวม 14,133 390 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
2.1. ลกัษณะของเคร่ืองมือที่ใช้  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัพฒันา
ขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
( Check List ) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะท่ีศึกษา ต าแหน่งงาน และรายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน 
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด แลว้ท าเคร่ืองหมาย / ลงใน
แบบสอบถาม แต่ล่ะดา้น โดยแต่ละดา้นมีจ านวนขอ้ดงัน้ี 

1.ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน  จ านวน  6  ขอ้ 
2.ปัจจยัดา้นประสบการณ์  จ านวน   6  ขอ้ 
3.ดา้นเพื่อนร่วมงาน  จ านวน  6   ขอ้ 
4.ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต  จ านวน  6   ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด ( Open-ended Form ) เพื่อใหไ้ดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นกัศึกษา
ระดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

2.2 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสร้างตามแนวขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามความมุ่งหมายของการวิจยั 
 2. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจยั ท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียน 
 3. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 4. น าเสนอร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยตรวจความเหมาะสม แล้วน ามา
ปรับปรุงแก่ไข 
 5. น าเสนอร่างแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชียวชาญ ท าการตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และภาษา โดยผูเ้ชียวชาญท่ีท าการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 
 5.1. ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษอิ์นทร์วงศ ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
 5.2. อาจารยกิ์ตติกวิน เอ่ียมวิริยะวฒัน์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

5.3. อาจารยรั์งสิมา สวา่งทพั เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
โดยใชเ้กณฑก์ารก าหนดคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 64 ) 
 +1 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 -1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

6. แบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้  
(Try Out) กบันกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
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 6.1. หาค่าอ านาจจ าแนกโดยการวิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายขอ้ หาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละขอ้ ทั้งกลุ่มสูงและกลุม่ต ่า ทดสอบความแตกต่างโดยใช ้t-test 
ท่ีระดบันยัส าคญั .05 หรือถา้ค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไปถือวา่ อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 94) ผลปรากฏวา่แบบสอบถามจ านวน 25 ขอ้ ผา่นเกณฑท์ุกขอ้ มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหวา่ง .564 ถึง .860 ( ภาคผนวก ก ) 

6.2. น าแบบสอบถามท่ีผา่นเกณฑค์่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ มาหาค่าความเช่ือมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ซ่ึงผา่นเกณฑ ์( ภาคผนวก ก ) 
 7. น าแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่ผา่นเกณฑม์าจดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

3. เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัไดข้อขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาจากส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

2. ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไปแจกใหแ้ก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ท่ีท างาน
ระหวา่งเรียนเพื่อใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและส่งคืน ( ภาคผนวก ก:135 ) 

3. ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาดว้ยตนเอง 
4. ผลปรากฏวา่แบบสอบถาม จ านวน 390 ฉบบั เก็บรวบรวมมาไดจ้ านวน 390 ฉบบั คิด

เป็นร้อยละ 100.00 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในการจัดการกระท าข้อมูล ผู ้วิจัย

ด าเนินการดงัน้ี 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ล่ะฉบบั 
2. กรอกรหสัแบบสอบถาม และก าหนดตวัเลข แทนค่าขอ้มูลในแต่ล่ะขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล 
3. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีการวิเคราะห์

ขอ้มูลด าเนินการดั้งน้ี 
3.1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และหาร้อยละ (percentage) เสนอขอ้มูลตารางประกอบความเรียง 
3.2. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
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วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เสนอขอ้มูลเป็นตาราง ประกอบความเรียง 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและการแปลความหมายของค่าเฉล่ียดงัน้ี   
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103) 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

5 คะแนน หมายถึง มีความคาดหวงัมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความหวงัมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีความหวงัปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความคาดหวงันอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง มีความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 นยัส าคญั .05 
4.  ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Form) ใชก้าร

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยจดัค าตอบเขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถี่หาค่า
ร้อยละ เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 

5.  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดแ้บ่งสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.1 การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
IOC (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90) 

 IOC = 
Ʃ𝑅

𝑁
 

เม่ือ IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา 
 หรือระหวา่งแบบสอบถามกบัวตัถุประสงค ์

ƩR     แทน  ผลรวมระหวา่งคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N         แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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1.2 ค่าอ านาจจ าแนก โดยวิธีหาอตัราส่วนวิกฤติ t เป็นรายขอ้ โดยใชก้ารทดสอบที (t-test) 
โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 94) 

t =   
�̅�

√𝑆𝐻
2   +  𝑆𝐿

2

𝑛

 

เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา t-distribution 
  �̅� แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มไดค้ะแนนสูง 
 �̅�𝐻  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มไดค้ะแนนต ่า 
 𝑆𝐻

2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มไดค้ะแนนสูง 
 𝑆𝐿

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มไดค้ะแนนต ่า 
  n แทน จ านวนคนในกลุ่มสูง หรือกลุ่มต ่าท่ีน ามาวิเคราะห์ 

1.3 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช่ค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96 - 
98) 

 a =  
𝐾

𝐾 −1  
⌊1 −  

𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2⌋ 

 
เม่ือ α  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
K      แทน  จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

   𝑆𝑖
2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

  𝑆𝑡
2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

2. สถิติพื้นฐาน 
 ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 104) 

P =  
𝑓

𝑁
  × 100 

เม่ือ  P  แทน ร้อยละ 
 F  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
 n  แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

�̅�  =  
∑𝑥

𝑛
 

เม่ือ �̅�     แทน ค่าเฉล่ีย 
 ∑x แทน ผลรวมของขอ้มูลหรือคะแนน 
 N    แทน จ านวนขอ้มูล 
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 2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตร    
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :106) 

S.D.= 
√𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛 (𝑛−1)
 

เม่ือ S.D    แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
∑𝑥2   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
(∑𝑥)2แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
n      แทน จ านวนขอ้มูล 
ตำรำงท่ี 3.2 รายละเอียดค่า Factor Loading และค่า Cronbach’s alpha 

ตวัแปร Factor Loading Cronbach’s alpha 
CP1 
CP2 
CP3 
CP4 
CP5 
CP6 

( ค่าตอบแทน ) 

.494 

.665 

.765 

.460 

.647 

.723 

.672 

EX1 
EX2 
EX3 
EX4 
EX5 
EX6 

 (ประสบการณ์ท างาน) 

.512 

.425 

.432 

.772 

.750 

.461 

.634 

WK1 
WK2 
WK3 
WK4 
WK5 
WK6 

 (เพื่อนร่วมงาน) 

.697 

.770 

.709 

.793 

.769 

.642 

.907 
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ตวัแปร 
QL1 
QL2 
QL3 
QL4 
QL5 
QL6 

(คุณภาพชีวิตนกัศึกษาท่ีท างาน
ระหว่างเรียน) 

 

Factor Loading 
.711 
.511 
.775 
.732 
.729 
.682 

Cronbach’s alpha 
.554 

 
การศึกษาน้ีสามารถเขียนสมการในการศึกษาตวัแปรไดด้งัน้ี 
 QL = α01+ β1CP +  ε1 
 QL = α02+ β2EX + ε2 
 QL = α03+ β3WK + ε3  
ซ่ึง สัญลกัษณ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
CP = Compensation   ค่าตอบแทน 
EX = Experience ประสบการณ์ท างาน 
WK = Workmate   เพื่อนร่วมงาน 
QL = Quality of life คุณภาพชีวิตนกัศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียน 
α =  Constant  ค่าคงท่ี 
β =  Regression Coefficient  ค่าการถดถอยหลงัค่าสัมประสิทธ์ิ   
ε =  Error  ค่าความผิดพลาด 
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บทที ่4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นศึกษาการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ท่ีท างานระหว่างเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ผูว้ิจยัเสนอวิธีการ 

1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.  การทดสอบสมมุติฐาน 

1. สัญลกัษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 �̅� = แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. = แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
* = แทน มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 
CP = Compensation   ค่าตอบแทน 
EX  = Experience ประสบการณ์ท างาน 
WK = Workmate   เพื่อนร่วมงาน 
QL = Quality of life คุณภาพชีวิตนกัศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียน 

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติและการวิจยั

ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติของขอ้มูล โดยเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรับขอ้มูลจ าแนกประเภท ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุคณะท่ีศึกษา ต าแหน่งงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บ โยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ และน าเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดงัตาราง 4.1 
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ตำรำง 4.1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรับขอ้มูลจ าแนก
ประเภทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
    ชาย 156 40.0 
    หญิง 234 60.0 
รวม 390 100 
อาย ุ   
    ต ่ากวา่ 18 ปี 4 1.0 
    18 – 20 ปี 145 37.2 
    21 - 25 ปี  237 60.8 
    26 - 30 ปี 3 .8 

    มากกวา่ 31 ปี 1 .3 

รวม 390 100 
3. คณะท่ีศึกษา   
     ครุศาสตร์  73 18.7 
     วิทยาศาสตร์ 65 16.7 
     มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 73 18.7 
     วิทยาการจดัการ 98 25.1 
     เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  43 11.0 
     เทคโนโลยกีารเกษตร 38 9.7 
รวม 390 100 
4. ต าแหน่งงาน   
     พนกังานเสิร์ฟอาหาร 182 46.7 
     นกัร้อง 39 10.0 
   นกัดนตรี  51 13.1 
พนกังานแคชเชียร์ 63 16.2 
     อ่ืน… 55 14.1 

รวม 390 100 
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ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
5. รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน   
    ต ่ากวา่ 5,000 บาท  133 34.1 
    5,001 – 10,000 บาท 213 46.6 
    10,001 – 15,000 บาท 37 9.5 
    15,001 – 20,000  บาท 6 1.5 
รวม 390 100 

 
จำกตำรำง 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรับขอ้มูลจ าแนก

ประเภทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
390 คน สามารถสรุปผลไดต้ามน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 234  คน 
และเพศชายจ านวน 156  คิดเป็นร้อยละ 60  และ 40  ตามล าดบั ส่วนอายุผูต้อบแบบสอบถามพบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21 - 25 ปี จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมามีอายยุ  18-20 ปี 
จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 37.2 อายุ ต ่ากว่า 18 ปี จ านวน 4 คน คิกเป็นร้อยละ 1.0 อายุ 26-30  
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 อายุ มากกว่า 31 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 คณะท่ีศึกษา
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ จ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.1 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 และคณะมนุษยศ์าสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ18.7 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ  16.7 และคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  จ านวน 43 คนคิด เป็น ร้อยละ11.0 และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่พบว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาเป็นพนักงาน
แคชเชียร์ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อ่ืนๆ จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 14.1 นกัดนตรี จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และนกัร้อง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10 รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ท่ี  5,001 – 10,000 บาท จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 
รองลงมาต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 10,001 – 15,000 จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยล่ะ 9.5 และ15,001 – 20,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นักศึกษาระดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ท างานระหวา่งเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดงัตาราง 4.2 
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ตำรำง 4.2 จ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นักศึกษา
ระดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ระดบัความคาดหวงั อนัดบัท่ี 

�̅� S.D.  ความหมาย  
1.ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน  3.48 .685 มาก 4 
2.ปัจจยัดา้นประสบการณ์  3.96 .843 มาก 3 
3.ดา้นเพื่อนร่วมงาน  4.21 .532 มาก 1 
4.ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต  4.03 .664 มาก 2 
รวมเฉล่ีย  3.92 .681 มาก -  

 
จากตาราง 4.2  พบว่าคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียน โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก  ( �̅� ) เม่ือพิจารณาสถิติการการท างานระหว่างเรียน รายด้านพบว่าด้านเพื่อนร่วมงานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  ( �̅� = 4.21 ) โดยดา้นอ่ืนๆอยู่ในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต  ( �̅� = 4.03 ) 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ( �̅� = 3.96 ) และปัจจยัดา้นค่าตอบแทน ( �̅� = 3.48 )  ตามล าดบั 

ตำรำง 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

ตวัแปร PC 
(ค่าตอบแทน) 

EX 
(ประสบการณ์

ท างาน) 

WK 
(เพื่อนร่วมงาน) 

QL 
(คุณภาพชีวิต

นกัศึกษาท่ีท างาน
ระหว่างเรียน) 

Mean 3.482 3.969 4.213 4.037 
S.D. .685 .843 .532 .664 
PC 1    
EX .235** 1   
WK .322** .297** 1  
QL .361** .238** .328** 1 

**Correlation is significant at the 0.01 level ( 2- tailed ) 
จากตาราง 4.3 พบว่า คุณภาพชีวิตสหสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทน (  r=..235,p˂0.01)  

และคุณภาพชีวิตสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสบการณ์ (r=.322, p˂0.01) นอกจากนั้น คุณภาพชีวิต
สหสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงาน(r=.361, p˂0.01) อย่างไรก็ตาม ปัจจยัด้านประสบการณ์
สหสัมพันธ์ เชิงบวกกับด้านเพื่ อนร่วมงาน (r=.297, p˂0.01) และปัจจัยด้านประสบการณ์
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สหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพชีวิต (r=.238, p˂0.01)  นอกจากนั้นดา้นเพื่อนร่วมงานสหสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัคุณภาพชีวิต (r=.328, p˂0.01) 

ตำรำง 4.4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Multiple Regression Analysis ) 
 

 
 

ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม 
QL 

(คุณภาพชีวิต
นกัศึกษาท่ีท างาน
ระหว่างเรียน) 

1 

QL 
(คุณภาพชีวิต

นกัศึกษาท่ีท างาน
ระหว่างเรียน) 

2 

QL 
(คุณภาพชีวิต

นกัศึกษาท่ีท างาน
ระหว่างเรียน) 

3 

QL 
(คุณภาพชีวิต

นกัศึกษาท่ีท างาน
ระหว่างเรียน) 

4 
PC 

(ค่าตอบแทน) 
.405*** 
( .046 ) 

  .242*** 
( .047 ) 

EX 
(ประสบการณ์ท างาน) 

 .445*** 
( .045 ) 

 .281*** 
( .050 ) 

WK 
(เพื่อนร่วมงาน) 

  .388*** 
( .047 ) 

.177*** 
( .049 ) 

Adjust R2 .162 .205 .149 .289 

Maximum VIF 1.426 1.643 1.521 1.718 
***P˂.01, aBata coefficients with standard errors in parenthesis 

5. กำรทดสอบสมมุติฐำน 

สมมุติฐำนท่ี 1 ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ท่ีดี กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ 

จากตารางท่ี 4.4 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา (สมมุติฐานท่ี 1, b1 =.405, p< 0.01) ซ่ึงนั้นก็หมายความว่าจากผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบว่าค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ค่าตอบแทนท าให้นกัศึกษาท่ีท างาน
ระหวา่งเรียนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ท าใหชี้วิตของนกัศึกษาดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
สุภาพ ฉัตราภรณ์ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลยัท่ีท างานระหว่าง
เรียน ผลการศึกษาพบวา่ นิสิตนกัศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนมีคุณภาพชีวิตในระดบัดี มีท่ีท างานมี
คุณภาพชีวิตดีกว่าผูท่ี้ไม่ไดท้ างานท่ีท ามีทั้งงานเชิงวิชาการและไม่ใช่เชิงวิชาการเหตุผลของการ
ท างานเพื่อพฒันาบุคลิกภาพและพฒันาตนเอง พฒันาทกัษะและเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ ผลท่ีไดรั้บจาก
การท างาน คือมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น มีกิจกรรมทางสังคม ช่วยเศรษฐกิจ
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ครอบครัว มีวินยัและความตรงต่อเวลา สาเหตุของการท างาน และค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีความส าคญั
เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อการท างานคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียน และใน
ท านองเดียวกนัเป็นสองปัจจยัท่ีจ าแนกกลุ่มคุณภาพชีวิตของนิสิตนกัศึกษาไดด้ว้ย 

สมมุติฐำนท่ี 2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ส่งผลต่อ ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ี ดี 
กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 
 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา  (สมมุติฐาน
ท่ี 2, b2 = .445, p< 0.01) ซ่ึงพบว่าคุณภาพชีวิตนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนจากปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ คือ นกัศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะและความรู้เก่ียวกบัอาชีพ
ท่ีตอ้งท าในอนาคตและยงัมีโอกาสได้พบและสัมผสักับผูใ้หญ่ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน   
สุภาพ ฉตัราภรณ์ ( 2551) พบว่า เหตุผลหลกัในการท างานระหวา่งเรียนของนกัศึกษา คือ เพื่อเตรียม
ตัวส าหรับการท างานในอนาคต ฝึกทักษะในการท างาน และเพิ่มประสบการในการท างาน   
กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความส าคญัของการท าระหวา่งเรียนของนกัเรียน นิสิตนกัศึกษา ว่า
เป็นการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมในการท างานแก่นกัเรียน นิสิต นักศึกษา เพราะการท างานเป็น
การพฒันาศกัยภาพ  

สมมุติฐำนท่ี 3 ด้านเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา (สมมุติฐาน
ท่ี 3, b2 = .388, p< 0.01)ซ่ึงพบว่า ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงานส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน เพื่อนร่วมงานท าให้นักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้
ความสามารถ การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกนั มีความรักผูกพนัต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอ้ือ
อาทรต่อกนัและใหก้ารยอมรับเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดารัตน์ ครุฑสึก 
(2557)   ศึกษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ความผูกพนัต่อองค์กรและการ
ส่ือสารใน  องค์กรส่ งผลต่อการเป็นสมาชิก ท่ี ดีต่อองค์กรของพนักงาน เอกชน ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสิทธ์ิ ส่วนบุคคลในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ปัจจัยความผูกพันต่อ
องค์กร ดา้นความเช่ือถือ และยอมรับในเป้าหมายและคานิยมขององคก์ร และดา้นความเต็ม ใจใน
การปฏิบติังานเพื่อองคก์ร  
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ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน สามารถเก็บเก่ียว
ประสบการณ์ ความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริง 

1. สามารถน าประสบการณ์ท่ีไดไ้ปใชก้บัการท างานท่ีท าให้ประสบความส าเร็จได้
มากขึ้น 

2. การท างานระหวา่งเรียนสามารถท าใหเ้รามีเงินเก็บเพื่อเอามาใชใ้นเหตุจ าเป็นใน
อนาคตได ้

3. สามารถแบ่งเบาภาระผูป้กครองไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) จากวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี  

วัตถุประสงค์ 
1.  ศึกษาปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน 

2.  ศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานท่ีท างานระหวา่งเรียน 

 3.  ศึกษาด้านเพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยท่ี์ท างานท่ีท างานระหวา่งเรียน 

ค ำถำมวิจัย 

1. ศึกษาปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ท างานระหวา่งเรียน อยา่งไร 

2. ศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ท างานระหวา่งเรียนอยา่งไร 

3. ศึกษาด้านเพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ท างานระหวา่งเรียนอยา่งไร 

สรุปผลกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภทของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ีตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 390 คน 
สามารถสรุปผลไดต้ามน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 234  คน และ
เพศชายจ านวน 156  คิดเป็นร้อยละ 60  และ 40  ตามล าดบั ส่วนอายผุูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วง 21 - 25 ปี จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมามีอายยุ  18-20 ปี จ านวน 
145 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 37.2 อายุ ต ่ากวา่ 18 ปี จ านวน 4 คน คิกเป็นร้อยละ 1.0 อาย ุ26-30  จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 อายุ มากกว่า 31 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 คณะท่ีศึกษาของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 
รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 และคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ18.7 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
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16.7 แล ะคณ ะ เทคโนโลยี อุ ตส าหกรรม  จ าน วน  43 คนคิ ด เป็ น ร้อยละ 11.0 และคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่พบว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาเป็นพนักงาน
แคชเชียร์ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อ่ืนๆ จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 14.1 นกัดนตรี จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และนกัร้อง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10 รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ท่ี  5,001 – 10,000 บาท จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 
รองลงมาต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 10,001 – 15,000 จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยล่ะ 9.5 และ15,001 – 20,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  

สรุปกำรวิเครำะห์ทดสอบสมมุติฐำน 
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา (สมมุติฐานท่ี 

1, b1 =.405, p< 0.01) ซ่ึงนั้นก็หมายความวา่จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าค่าตอบแทนส่งผล
เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ค่าตอบแทนท าให้นักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ท าให้ชีวิตของนกัศึกษาดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพ ฉัตราภรณ์ (2552) ศึกษา
เร่ือง คุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลยัท่ีท างานระหว่างเรียน ผลการศึกษาพบว่า นิสิต
นักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนมีคุณภาพชีวิตในระดบัดี มีท่ีท างานมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผูท่ี้ไม่ได้
ท างานท่ีท ามีทั้งงานเชิงวิชาการและไม่ใช่เชิงวิชาการเหตุผลของการท างานเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ
และพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะและเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ ผลท่ีได้รับจากการท างาน คือมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น มีกิจกรรมทางสังคม ช่วยเศรษฐกิจครอบครัว มีวินัยและความ
ตรงต่อเวลา สาเหตุของการท างาน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีความส าคญัเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อ
การท างานคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียน และในท านองเดียวกนัเป็นสอง
ปัจจยัท่ีจ าแนกกลุ่มคุณภาพชีวิตของนิสิตนกัศึกษาไดด้ว้ย 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา  (สมมุติฐาน
ท่ี 2, b2 = .445, p< 0.01) ซ่ึงพบว่าคุณภาพชีวิตนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนจากปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ คือ นกัศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะและความรู้เก่ียวกบัอาชีพ
ท่ีตอ้งท าในอนาคตและยงัมีโอกาสได้พบและสัมผสักับผูใ้หญ่ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน   
สุภาพ ฉตัราภรณ์ ( 2551) พบวา่ เหตุผลหลกัในการท างานระหวา่งเรียนของนกัศึกษา คือ เพื่อเตรียม
ตัวส าหรับการท างานในอนาคต ฝึกทักษะในการท างาน และเพิ่มประสบการในการท างาน   
กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความส าคญัของการท าระหวา่งเรียนของนกัเรียน นิสิตนกัศึกษา ว่า
เป็นการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมในการท างานแก่นกัเรียน นิสิต นักศึกษา เพราะการท างานเป็น
การพฒันาศกัยภาพ  
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ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา (สมมุติฐาน
ท่ี 3, b2 = .388, p< 0.01)ซ่ึงพบว่า ปัจจยัด้านเพื่อนร่วมงานส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน เพื่อนร่วมงานท าให้นักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้
ความสามารถ การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกนั มีความรักผูกพนัต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอ้ือ
อาทรต่อกนั และให้การยอมรับเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดารัตน์ ครุฑ
สึก (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์รและการ
ส่ือสารใน  องค์กรส่ งผลต่อการเป็นสมาชิก ท่ี ดีต่อองค์กรของพนักงาน เอกชน ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสิทธ์ิ ส่วนบุคคลในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ปัจจัยความผูกพันต่อ
องค์กร ดา้นความเช่ือถือ และยอมรับในเป้าหมายและคานิยมขององคก์ร และดา้นความเต็ม ใจใน
การปฏิบติังานเพื่อองคก์ร    

ดงันั้นจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรและไดก้ าหนดสมมติฐานขึ้นและไดส้รุปผล
ความสัมพนัธ์ของสมมติฐานดงัตารางท่ี 5.1 

ตำรำงท่ี 5.1 สรุปความสัมพนัธ์ของสมมติฐาน 

สมมติฐาน ความสัมพนัธ์ ผลการศึกษา 
H1 ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี กรณีศึกษานักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาท่ีท างาน
ระหวา่งเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

 
สนนัสนุน 

H2 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ี
ดี กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหว่าง
เรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

 
สนนัสนุน 

H3 ด้านเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กรณีศึกษา นักศึกษาระดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหว่าง
เรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

 
สนนัสนุน 

จากผลการศึกษาสามารถแสดงกรอบแนวคิดความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
ภำพท่ี 3 สรุปผลกรอบแนวคิดของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ์ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ และดา้นเพื่อนร่วมงาน 
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                                                                        สมมติฐานท่ี 1 ( H1 ) 

สมมติฐานท่ี 2 ( H2 ) 

 

     

                                                                                       สมมติฐานท่ี 3 ( H3 ) 

 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไดว้่า ปัจจยัดา้นประสบการณ์ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานระหว่างเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎั
บุรีรัมยอ์ยู่ในระดบัมาก ดงันั้น การท่ีจะให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ
สามารถท าให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆมากยิ่งขึ้น ควรมีการสร้างวฒันธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยมในการท างานระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
นักศึกษา ให้ตระหนักถึงการพฒันาศกัยภาพและทักษะในการเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตอ้งท า ใน
อนาคตของนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมส าหรับการท างานใน
อนาคตและเพิ่มประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ดังน้ี   ผู ้วิจัยควรศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจของนักศึกษาท่ีท างานระหว่างเรียน  ศึกษา
สภาพแวดลอ้มสถานท่ีท างานของนกัศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัค่าตอบแทนของนกัศึกษาท่ีท างาน
ระหวา่งเรียน และศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเรียนของนกัศึกษาระหวา่งเรียน 

  

ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ 

ดา้นเพื่อนร่วมงาน 

 

ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต 
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    แบบสอบถำมเพ่ือกำรวจิัย 
 
เร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎั
บุรีรัมยท่ี์ท างานระหวา่งเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ์
ค ำชี้แจง 

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพท่ีดี 
กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีท างานระหวา่งเรียนมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย”์ เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการจดัท างานวิจยั รายวิชาการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถาม
ชุดน้ี โดยรายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 6 ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลบัและจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูล 
รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใชข้อ้มูลดั้งกล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิง่ง่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการ
วิจยัในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบั
แบบสอบถาม โปรดติดต่อผูว้ิจยั นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์น.ส.สุธิดา นยัเนตร 
โทร 0637273568  หรือ E-mail: kugkig-5780@hotmail.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค ำชี้แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมำย  ✓ ลงใน [  ] หน้ำข้อควำม หรือเติมขอควำมในช่องว่ำง ตำมควำม
เป็นจริงของท่ำน 

1. เพศ 
[  ]  ชาย                           [  ]  หญิง 

2.  อาย ุ
[  ] ต ่ากวา่ 18 ปี       [  ] 18 – 20 ปี 
[  ] 21 - 25 ปี       [  ] 26 - 30 ปี 
[  ] มากกวา่ 31 ปี 

3. คณะท่ีศึกษา 
[  ] ครุศาสตร์     [  ] วิทยาศาสตร์ 
[  ] มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์   [  ] วิทยาการจดัการ 
[  ] เทคโนโลยอุีตสาหกรรม   [  ] เทคโนโลยกีารเกษตร 

4. ต าแหน่งงาน 
[  ] พนกังานเสิร์ฟอาหาร   [  ] นกัร้อง 
[  ] นกัดนตรี     [  ] พนกังานแคชเชียร์ 
[  ] อ่ืน………………. 

5. รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน 
[  ] ต ่ากวา่ 5,000 บาท    [  ] 5,001 – 10,000 บาท 
[  ] 10,001 – 15,000 บาท   [  ] 15,001 – 20,000  บาท 
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ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทน 
ค ำชี้แจง ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง [  ] ท่ีตรงกบัควำมรู้สึกของท่ำนเพยีงข้อเดียว 

 
ขอ้ท่ี 

 
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ท่านไดรั้บเงินเดือนเพียงพอ      

 2 ท่านไดรั้บแบบฟอร์มชุดท างาน      

3 ท่านไดรั้บอาหารกลางวนัอย่าง
เพียงพอ 

     

4 ท่านไดรั้บเงินพิเศษในโอกาส
พิเศษ 

     

5 ท่านมีท่ีพกัระหวา่งปฏิบติังาน      

6 ท่านไดรั้บเงินค่าล่วงเวลา      

 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ 
ค ำชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง [  ] ตำมควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึกของท่ำน 

 
ขอ้ท่ี 

 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ท่านมีโอกาสไดรั้บการเรียนรู้
การจดัโต๊ะอาหาร 

     

2 ท่านมีการคิดค่าใชจ่้ายในการ
บริการและการตอ้นรับ 

     

3 ท่านมีโอกาสไดพ้ฒันาการแต่ง
กาย 
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ขอ้ท่ี 
 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4 ท่านมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ดา้น
การปฏิสัมพนัธ์ 

     

5 ท่านมีโอกาสใชค้วามรู้
ความสามารถและทกัษะในการ
ท างานของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

     

6 ท่านมีโอกาสไดเ้รียนรู้ทกัษะต่างๆ
ท่ีจ าเป็นในการท างาน ซ่ึงไม่
สามารถเรียนรู้ไดใ้นห้องเรียน 

     

ตอนท่ี 4 ด้ำนเพ่ือนร่วมงำน 
ค ำชี้แจง ท่ำนโปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง [  ] ตำมควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึกของ 

 
ขอ้ท่ี 

 
ดา้นเพื่อนร่วมงาน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ท่านไดรั้บค าแนะน าในการ
ปฏิบติังานจากผูร่้วมท างาน 

     

2 ท่านไดรั้บความช่วยเหลือในการ
เป็นพนกังาน 

     

3 ท่านไดรั้บทกัษะและ
ประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน 

     

4 ท่านไดรั้บมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เพื่อนร่วมงาน 

     

5 ท่านไดรั้บความร่วมมือในการ
ท างานนั้นๆกบัเพื่อนร่วมงาน 

     

6 ท่านไดรั้บการยอมรับและได้
รับค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน 
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ตอนท่ี 5 ปัจจัยด้ำนคุณภำพชีวิต 
ค ำชี้แจง ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง [  ] ท่ีตรงกบักำรปฏิบัติของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 
ขอ้ท่ี 

 
ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ท่านมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงดี
แมจ้ะท างานและเรียนไปดว้ย 

     

2 ท่านมีสุขภาพจิตท่ีร่าเริงแจ่มใส      

3 ท่านมีความสุขในการท างาน
และไดเ้รียนหนงัสือไปดว้ย 

     

4 ท่านมีผลการเรียนทีน่าพอใจ      

5 ท่านมีความสุขในการ
ปฏิบติังานระหวา่งเรียนและได้
พฒันาความรู้ความสามารถได้
เป็นอยา่งดี 

     

6 ท่านมีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ
ถึงแมจ้ะท างานและเรียนไปดว้ย 

     

 
ตอนท่ี 6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี กรณีศึกษา นกัศึกษา
ระดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท างานระหวา่งเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………… 

 
ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/ครับ 
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รูปภำพในกำรด ำเนินกำร 
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ภำคผนวก ค 
ประวตัิผู้วจัิย 
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ประวัติผู้วิจัย 

1. นางสาวจรินทร์ยา ค าแพงมกั เกิดวนัท่ี 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2540  

ก าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 3 หมู่ 3  

รหสันกัศึกษา 580112350100 

เบอร์โทร 090-3505683 

2. นางสาวมลพิลา วชัรินทร์ เกิดวนัท่ี 15 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2539 

ก าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 3 หมู่ 3 

รหสันกัศึกษา 580112350117 

เบอร์โทร 064-0622615 

3. นางสาวศิริสุดา เทียมค า เกิดวนัท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540 

ก าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 3 หมู่ 3  

รหสันกัศึกษา 580112350126 

เบอร์โทร 097-1470864 

4. นางสาวสุธิดา นยัเนตร เกิดวนัท่ี 22 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2539 

ก าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 3 หมู่ 3  

รหสันกัศึกษา 580112350130 

เบอร์โทร 063-7273568 

5. นางสาวสุภาพร รักษา เกิดวนัท่ี 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 

ก าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 3 หมู่ 3 

รหสันกัศึกษา 580112350131 

เบอร์โทร 061-2457610 

 


