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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกก ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) มีผลกระทบตอการ

ดําเนินองคกรของธุรกิจ ซ่ึงตองมีการเรงปรับรูปแบบองคกรในเร่ืองของโครงสรางองคและการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัฒนในปจจุบัน เพื่อให

ธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางทันยุคทันสมัยตามสภาพแวดแวดลอมท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา 

กกกกกกกกจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาว ทําใหการปฏิรูปองคกรจําเปนจะตองมีการปรับองคกร

ใหมีลักษณะราบเรียบ(Flat Organization) เพื่อลดความเบ่ียงเบนในการติดตอส่ือสาร การตัดสินใจ 

และลดความลาชาในการทํางาน มีการกระจายอํานาจ การแบงหนาท่ีการทํางาน เพื่อใหเกิดความ

ยืดหยุน และสามารถปรับเปล่ียนไดตลอดเวลา (พิชัย ลีพิพัฒนไพบูลย 2547, อางถึงใน โสภณ งาม

ขํา  : 1) ในชวงกระบวนการปรับเปล่ียนรูปแบบขององคกร ผลท่ีเกิดข้ึนคือ การลดขนาดหนวยงาน

หรือยุบหนวยงาน การปรับลดอัตราบุคคล การปรับเปล่ียนตําแหนงหนาท่ี มีผลทําใหบุคลากรตอง

ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถ และรับผิดชอบมากข้ึน ทําใหเกิดความวิตกกังวล ความกลัว 

ความไมม่ันคงในงาน สงผลใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต

การทํางาน (Quality of Work Life) (โสภณ งามขํา 2547 : 1) 

กกกกกกกกการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรของธุรกิจ

ใหดีข้ึนหรือสามารถทําธุรกิจเจริญข้ึนอยางมีเปาหมาย และการพัฒนาองคกรอยางมีระบบเพื่อยับยั้ง

ความเส่ือมเสียและการดอยพัฒนาไปจากองคกร การปรับโครงสรางขององคกรเปนการปรับใน

เร่ืองของคานิยม ทัศนคติและความเช่ือของบุคลากรในองคกร หากสามารถปรับคานิยม ทัศนคติ

และความเช่ือของบุคลากรในองคกรไดแลวองคกรจะสามารถขับเคล่ือนและเจริญเติบโตตอไปได 

ปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนกลไกในการขับเคล่ือนองคกรและธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดนั้น คือ คน 

(Human Factor) เพราะคนเปนทรัพยากรท่ีทําใหการบริหารประสบความสําเร็จและยังสอดคลองตอ

เปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นผูบริหารคนจะตอง

เขาถึงความตองการของบุคลากรและบริหารความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 

การทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานของตนเอง การสรางแรงจูงใจในการกระตุนให

บุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความกาวหนาใน 
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ตําแหนงงานหรือความรู ทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในงานของตนเองและความภาคภูมิใจ

ตอองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน และประการท่ีสําคัญคือ การ

ใสใจในเร่ืองของสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรในองคกร  เพราะ การทําให

เกิดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีสงผลใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีคุณภาพชีวิต

ในการทํางานท่ีดีข้ึนดวย ทําใหองคกรเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน        

กกกกกกกก คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนแนวคิดการจัดการท่ีคํานึงในเร่ืองของบุคคลหรือ

ทรัพยากรมนุษยท่ีทํางานเปนสําคัญ เปนการประสานระหวางบุคคลและงาน เปนสวนหนึ่งท่ีทําให

ชีวิตของคนและการทํางานเกิดการผสมผสานกันอยางลงตัว ความพึงพอใจในงานเปนตอบสนอง

ของคนทํางานตามทฤษฎีของ Hertzberg (1959,154, อางถึงใน ฉัตรสุดา ปทมะสุคนธ  2541 : 1) ท่ี

กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหบุคคลทํางานไดอยางมีคุณภาพ 

และสงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานสูง ในทางตรงกันขามผูท่ีไมพึงพอใจในการทํางานจะ

มีผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานต่ํา และ Walton (1973 : อางถึงใน ดรุณศรี สิริยศธํารง 2540 : 2-3) ได

ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยพิจารณาถึงคุณลักษณะความเปนบุคคล (Humanistic) 

สภาพแวดลอมของตัวบุคคลหรือสังคมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน และกําหนด

องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานไว 8 ดาน ไดแก คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ

ทํางานท่ีปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ โอกาสท่ีไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล 

โอกาสความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน การมีสวนรวมในการทํางานและความสัมพันธ

กับบุคคลอ่ืน สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน การทํางานและการดําเนินชีวิตโดยรวมและการทํางานท่ี

เปนประโยชนตอสังคม 

กกกกกกกก ปจจัยท่ีสําคัญในการสงเสริมใหคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี คือ สุขภาพจิต หาก

องคกรไมมีการเสริมสรางดานสุขภาพจิตใหกับบุคลากรในองคกรนั้นจะกอใหเกิดผลเสียในการ

ทํางานของบุคลากร เชน การลางานหรือการขาดงานบอย การมาทํางานสาย การทํางานไดไมสําเร็จ

ตามเปาหมาย การลาออกหรือความลาชาในการทํางาน (กรมสุขภาพจิต 2544: 2-3, อางถึงใน 

นางฟาใส พุมเกิด 2547: 2) เปนตน ทําใหองคกรจะตองมีการตรวจสอบและวัดผลทางดาน

สุขภาพจิตของบุคลากรตลอดเพื่อเปนการศึกษาและการทําความเขาใจดานจิตใจ ความรูสึกและ

ทัศนคติในการทํางานของบุคลากรตอการทํางานและองคกร เพื่อเปนการลดปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน

องคกรและเปนการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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กกกกกกกก การ ไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค  กอตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยโอนรับบรรดาทรัพยสิน  หนี้สิน และความ

รับผิดชอบขององคการไฟฟาสวนภูมิภาค ในขณะนั้นมาดําเนินการ  วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค คือ การผลิต จัดใหไดมา จัดสงและ  จัดจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน 

ธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตจําหนาย 73 จังหวัดท่ัวประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีภารกิจในการบริการไฟฟาใหแกประชาชนใน

เขตความรับผิดชอบท่ัวประเทศ โดยวางเปาหมายในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ปรับปรุงการจัดหาการบริการพลังงานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  

มีความม่ันคงสมํ่าเสมอ เช่ือถือไดเพียงพอและ รวดเร็ว  ทันแกความตองการใชพลังงานไฟฟาท่ี

เพิ่มข้ึนและสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2. พัฒนากิจการดานตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหเล้ียงตนเองได มีกําไร

พอสมควร ตลอดจน มีเงินทุนเพียงพอแกการขยายงาน  

กกกกกกกกกกกกกกกก 3. พัฒนาการบริหารงานองคการ การบริหารงานบุคคล  และการจัดการ

ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

กกกกกกกก การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ่งท่ีมีการปรับเปล่ียน

องคกรไปสูองคกรเชิงธุรกิจ เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันและเพื่อผลกําไรสูงสุด ซ่ึงเปนผล

มาจากนโยบายของรัฐบาลและเปาหมายการดําเนินงานขางตน โดยการจัดโครงสรางการบริหารให

เปนเชิงธุรกิจมากข้ึน โดยแบงแยกเปนหนวยธุรกิจหลัก (Core Business) และธุรกิจรอง (Non-Core 

Business) เพื่อรองรับการแปรรูปองคกรเปนรัฐวิสาหกิจ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยเนน

การมีสวนรวมของบุคลากร การนําเอาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9002 มาบริหารท่ัวท้ังองคกร 

การปรับเปล่ียนสายงานโดยการปรับเปล่ียนตําแหนงหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน การนําเอา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อจดจํานวนบุคลากรลง การปรับเปล่ียน

รูปแบบการบริหารงานดังกลาว ยอมสงผลกระทบตอบุคลากรและองคกร (โสภณ งามขํา 2547: 3) 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานและสุขภาพจิตของพนักงานงานองคกรรัฐวิสาหกิจ 

(กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) จะทําใหสามารถเขาใจวา พนักงานในการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและมีสุขภาพจิตเปนอยางไร ผลของการวิจัย

ท่ีไดสามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมดานกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพจิตของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ทําใหองคกรมีบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางานท่ีดีข้ึน อันจะนํามาซ่ึงการเจริญเติบโตขององคกรและการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงตอไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและระดับสุขภาพจิตของผูท่ีทํางานอยูใน

สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 

กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและสุขภาพจิตของผูท่ี 

ทํางานอยูในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง  

ขอบเขตการวจัิย 

กกกกกกกก1. ขอบเขตดานประชากร 

       ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน ลูกจาง คนงาน ท่ีทํางานอยูใน

สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จํานวน  110 คน 

กกกกกกกก2. ขอบเขตดานสถานท่ีทําการศึกษา คือ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 

กกกกกกกก3. ขอบเขตดานเวลา 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยตางๆ  2 เดือน  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 เตรียมแบบสอบถามและปรับปรุงแกไข   1 เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 เก็บรวบรวมขอมูล     1 ½ เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล    1 ½ เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 เขียนรายงาน และจัดพิมพ    1 ½ เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรวม      7 ½ เดือน 

กกกกกกกก4. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยท่ีสัมพันธ ระหวางคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานกับ สุขภาพจิตของผูท่ีทํางานในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ซ่ึงมีปจจัยท่ี

เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยดานบุคคล  และสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับคุณภาพชีวิตการทํางานและสุขภาพจิตของผูท่ีทํางานในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง  

ดานตางๆ ประกอบดวย ปจจัยดา นแรงจูงใจและความพึงพอใจ  ปจจัยดานลักษณะงานท่ีทํา  ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก และปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน 

กกกกกกกก5. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรท่ีทําการศึกษามีดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก - ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

สถานะทางเศรษฐกิจ อายุงาน กลุมงาน ทัศนคติ ความตองการ แรงจูงใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก- สภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

กกกกกกกกกกกกกกกก- คุณภาพชีวิตในการทํางาน  

กกกกกกกกกกกกกกกก- สุขภาพจิต 
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กรอบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก 1.  ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและระดับสุขภาพจิตของพนักงานท่ี

ทํางานในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิอําเภอจอมบึง 

กกกกกกกก 2.  ขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน สามารถนําขอมูลสําหรับ

ผูบริหารใหเปนแนวทางในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงแกไขและสงเสริมใหพนักงานท่ีทํางานใน

สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน 

กกกกกกกก3.  ขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัยเร่ืองสุขภาพจิต สามารถนําขอมูลสําหรับผูบริหารใหเปน

แนวทางในการพิจารณาวางแผนปองกันปญหาสุขภาพจิตและสงเสริมใหพนักงานท่ีทํางานใน

สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงมีสุขภาพจิตท่ีดี 

กกกกกกกก4.  ขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต สามารถนําไปเปนขอมูล

สําหรับผูบริหารใหใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การทํางานของพนักงานท่ีทํางานในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

สุขภาพจิต คุณภาพชีวติการทาํงาน 
- ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม 
- ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย

และสงเสริมสุขภาพ 
- ดานความกาวหนาและความมั่นคง 
- ดานโอกาสในการพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง 
- ดานการทํางานรวมกันและ

ความสัมพันธกับบุคคลอื่น 
- ดานสิทธิสวนบุคคล 
- ดานภาวะอิสระจากงาน 
- ดานความเปนประโยชนตอสังคม 
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นิยามศัพท์ 

กกกกกกกก สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวใหอยูในสังคมและ

ส่ิงแวดลอมไดอยางมีความสุขปราศจากอาการผิดปกติท้ังทางรางกายและจิตใจรวมท้ังพฤติกรรมท่ี

บงช้ีถึงอาการท่ีเปนปญหาตางๆ 

กกกกกกกกคุณภาพชีวติในการทาํงาน หมายถึง ความรูสึกถึงความเปนเลิศในการทํางาน รูสึกวา

ชีวิตมีคุณคาจากการทํางาน ชีวิตการทํางานสามารถตอบสนองความจําเปนพื้นฐานไดตามมาตรฐาน

ของสังคม มรการผสมผสานกันอยางกลมกลืนระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิตสวนตัว เกิด

การรวมมือกันในองคกรเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ ทําใหบุคลากรพึงพอใจและมีความสุข ซ่ึง

ความรูสึกนี้เปนลักษณะประจําบุคคลและสังคมท่ีจะรูสึกถึงความเปนเลิศไดตางกัน โดยวัดไดจาก

ตัวช้ีวัด 8 ดาน ของ Walton คือ คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีมีความ

ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถ

ของตน การทํางานรวมกันและสัมพันธภาพตอผูอ่ืนในองคกร ความสามารถในการปกปองสิทธิ

ของตน ความสมดุลในระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว และงานนั้นมีคุณคาตอสังคม 

กกกกกกกก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค สาขา

พลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภาระหนาท่ีหลักคือ การผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนาย

พลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตจําหนาย 73 จังหวัดท่ัวประเทศ 

ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ  ในท่ีนี้ศึกษาเฉพาะการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอจอมบึง 

กกกกกกกกปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคลากร ประกอบดวย อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส สถานะทางเศรษฐกิจ อายุงาน กลุมงาน 

กกกกกกกกอายุ หมายถึง อายุของบุคลากร แบงเปน อายุไมเกิน 25 ป อาย ุ26–35 ป และ 

อาย ุ36 ปข้ึนไป 

กกกกกกกกระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีไดรับสูงสุดของบุคลากร แบงเปนมัธยมตน 

มัธยมปลาย  / ปวช. / ปวส. ปริญญาตรี กําลังศึกษาตอระดับ  ปวส. / ปริญญาตรีหรือระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย 

กกกกกกกกสถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการแตงงานท่ีเปนจริงตามพฤตินัยในปจจุบันของ 

บุคลากร แบงเปน โสด สมรส หมาย / หยาราง 

กกกกกกกกสถานะทางเศรษฐกจิ หมายถึง ความเพียงพอของรายไดในการใชจายทางการเงินของ 

บุคลากร แบงเปน 

มีรายไดเพียงพอ หมายถึง การมีรายรับมากกวาหรือเทากับรายจาย 
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มีรายไดไมเพียงพอ หมายถึง การมีรายรับนอยกวารายจาย 

กกกกกกกกอายุงาน หมายถึง ระยะเวลาการทํางานของ บุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ    

จอมบึงแบงเปน อายุงานไมเกิน 5 ป อายุงาน 6–10 ป และอายุงาน 11 ปข้ึนไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก ในการศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ผูศึกษาไดคนควารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการวิจัย โดยแยกตามหัวขอดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.แนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.แนวความคิดกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพจิต 

        สุขภาพจิตหมายถึง 

กกกกกกกกองคการอนามัยโลก(Redl and Wattenberg 1959: 25 อางใน ลิขิต กาญจนาภรณ  2547: 

24) ไดใหความหมายเกี่ยวกับสุขภาพจิตว า “สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจท่ีมีความสุข ผูท่ีมี

สุขภาพจิตดีไมเพียงแตปราศจากโรคจิตโรคประสาทเทานั้น แตยังสามารถปรับปรุงตัวเองใหอยูใน

สังคมและสภาพส่ิงแวดลอมของตนเองไดอยางมีความสุข มีความสัมพันธกับผูอ่ืนดวยดี มีชีวิตท่ี

สมดุล และตอบสนองความตองการของตนเองไดโดยไมมีความขัดแยงใดๆ ภายในจิตใจของตนเอง 

กกกกกกกกเมนนิงเจอร (Menninger 1974: 1, อางถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ  2547: 24) นักจิตวิทยา

ผูนําในดานงานสุขภาพจิตไดใหความเห็นเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง การปรับตัว

ของบุคคลท่ีกระทําตอเหตุการณตางๆ ในชีวิตประจําวันท่ีเขาไดสัมพันธดวย เพื่อใหชีวิตของเขามี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีความสุขเปนท่ีสุด โดยท่ีไดพยายามรักษาและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ขอตกลงตางๆ ในสังคมไดอยางราบร่ืนไมขัดแยง การท่ีคนจะมีสุขภาพจิตดีนั้นเขาตองบูรณาการ

พฤติกรรมใหมีความสมดุลดานอารมณ สติปญญา และการสังคมไดอยางเหมาะสมจนถึงจุดท่ีรูสึก

เปนสุขใจ 

กกกกกกกกเพรสตัน (Preston 1943: 112, อางถึงในลิขิต กาญจนาภรณ  2547: 24) สรุปวา สาระ

สุขภาพจิตจะครอบคลุมความสามารถท่ีจะมีชีวิตท่ีปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บท้ังมวล อยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีจิตใจเบิกบานและมีความสรางสรรค 
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กกกกกกกกคลายน (Kline 1944: 483) ผูนําดานสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกาอีกทานหนึ่ง กลาววา 

สุขภาพจิต หมายถึง การท่ีบุคคลไดสํารวจและใชความสามารถท้ังมวลของตนเพื่อการรักษาไวซ่ึง

ขวัญและกําลังใจ ท้ังของตนเองและของกลุมใหอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ กิจกรรมสวนใหญท่ีคน

จะทําเกี่ยวกับการปองกันตัวเอง การเอาตัวเองใหรอดพนจากการเปนโรคจิต โรคประสาท และเนน

ใหไปสูการสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดีแทน 

กกกกกกกก ฝน แสงสิงแกว (ฝน แสงสิงแกว 2521: 183) กลาวถึงความหมายของสุขภาพจิตวา 

“สุขภาพจิตคือ ชีวิตท่ีเปนสุข เปนผูมีอารมณม่ันคง สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงมากๆ ได มีสมรรถภาพในการทํางาน อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยความพอใจ”         

 

ลกัษณะของผู้ทีมี่สุขภาพจิตทีด่ี 

กกกกกกกกลาซารัส (สุภาพรรณ โคตรจรัส 2525: 113-114) ไดแสดงทัศนะวา คนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี

จะมีลักษณะตางๆ ท่ีสอดคลองกัน 6 ประการคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความสามารถในการรูคิดและเขาใจ (Cognition) คนท่ีจะมีสุขภาพจิตดี

ตองเปนคนท่ีมีเชาวนปญญาดี อยูในเกณฑปกติ มีความสามารถในการรับรูสภาพความจริงตาม

ลักษณะตางๆ แหงตน รับรูสภาพเปนจริงของคนอ่ืนและสภาพแวดลอม สามารถตอบสนองหรือ

แสดงพฤติกรรมของตนออกมาไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพความเปนจริงนั้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. มีประสบการณทางอารมณ เปนผูมีความสามารถแสดงออกทางอารมณ

ไดอยางเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ บุคคล มีการควบคุมดูแลอารมณของตนอยางเหมาะสม ไม

ควบคุมมากเกินไป จนกลายเปนคนเก็บกดหรือมีความเขมงวด ไมปลอยสภาพอารมณของตน

ออกมาอยางไมมีขอบเขต ตกเปนทาสของอารมณ เปนคนเจาอารมณ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3. มีความสัมพันธทางสังคม โดยสามารถรักษาระดับของสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลไวไดอยางเหมาะสมกลาวคือ ประการแรก สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีอบอุน เปน

มิตร ใหความสนิทสนมและเปนท่ีไววางใจของคนอ่ืนได ไมใชเพียงแตเปนคนรูจักกันอยางผิวเผิน 

ไมแยกตัวอยูคนเดียว หรือแสวงหากิจกรรมทางสังคมมากจนเกินพอดีจนไมสามารถสราง

สัมพันธภาพท่ีมีความหมายได ประการท่ีสอง ตองเปนผูท่ีมีทักษะทางสังคม คือผูท่ีมีมารยาทในการ

เขาสังคม สามารถใชวิธีการท่ีจะเอาชนะมิตรและจูงใจคนไดอยางเหมาะสม มีความรูสึกเต็มใจและ

พอใจท่ีจะตอบสนองความตองการของตนในส่ิงท่ีตนตองการจะได ประการท่ีสาม เปนการสราง

สัมพันธภาพท่ีมิไดเปนการเรียกรองความสนใจหรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชนจากสัมพันธภาพ

นั้นๆ การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนมิไดมาจากการแสวงหาผลประโยชนจากฝายตนไมแสวงหา

ความสุขแหงตนบนความทุกข ความยุงยากของคนอ่ืน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก 4. การทํางานเปนการเปดโอกาสใหคนไดสรางคุณประโยชนใหแกสังคม 

ทําใหตนมีคุณคา มีสถานภาพ สามารถรูตนเองไดวาอยูกลุมใด ความมีหนามีตา การมีศักดิ์ศรีแหง

ตน นอกจากการมีงานประจําเพื่อสถานภาพทางเศรษฐกิจแลว คนท่ีมีสุขภาพจิตดีจะทํางานใน

ลักษณะอุทิศตนเพื่อสวนรวม ทําคุณประโยชนใหแกสังคม เปนการแสดงวาตนไดใชความสามารถ

ของตนอยางคุมคา ทําใหรูสึกมีเกียรติมีคุณคา 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความรักและเพศ คนท่ีมีสุขภาพจิตดีคือ คนท่ีสามารถแสดงออกซ่ึงความ

รักไดอยางเต็มภาคภูมิ มีความสงามากกวาการหลบซอน การแสดงพฤติกรรมทางเพศแสดงออกได

อยางเหมาะสมและถูกตอง และเปนการแสดงออกท่ีแสดงถึงเจตนาแหงความรัก 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. ตน คนท่ีมีสุขภาพจิตดี มี 2 ลักษณะคือ ประการแรก มีความสอดคลอง

กันระหวางสภาพตนท่ีรับรูจริงกับการแสดงท่ีแสดงออกตอสังคม ประการท่ีสอง มีทัศนคติใน

ทางบวกตอตนเอง 

กกกกกกกกแทคเคอเรยและคณะ (Thackeray and others 1979: 8-11) ไดใหความเห็นวาสุขภาพจิต 

ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

กกกกกกกกการมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองเปนส่ิงสําคัญมากตอสุขภาพจิตของบุคคล เพราะความรูสึก

ท่ีดีตอตัวเองนี้จะเปนพื้นฐานของพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา อาทิเชน แรงปรารถนา ความใฝฝน 

ท้ังในปจจุบันและในอนาคต พูดถึงแรงปรารถนาพื้นฐานท่ีมนุษยตอการมากท่ีสุด คนเราตองการ

อะไรในชีวิต มีการศึกษากันมากพบวา เรามีความตองการอยู 4 อยางคือ (1) ตองการความม่ันคงใน

ชีวิต (2) ตองการการยอมรับนับถือจากคนอ่ืนในสังคม (3) ตองการประสบการณใหมๆ จากการ

เรียนรูและการมีสวนรวมในชุมชน (4) ตองการเปนผูกระทํา หรือการไดเปนผูมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน ความตองการท้ัง 4 ประการนี้จะนําไปสูภาวะการมีสุขภาพจิตดีรูสึกวา

ตนเองมีคุณคา การรูสึกวามีคุณคาทําใหสุขภาพจิตดีเพราะ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 การยอมรับตัวเองเปนส่ิงจําเปนสําหรับการมีสุขภาพจิตดี หมายความวา 

ความรูสึกท่ีดีตอตัวเราตอรางกายของเรา และตอพฤติกรรมของเรา เหลานี้ เปนส่ิงจําเปนตอการมี

สุขภาพจิตดี ความจํากัดนี้เปนเหตุใหคนไมสมบูรณเสมอไป เราจะยอมรับขอจํากัดเหลานี้ของเราได

อยางไร ถาเราไมยอมรับตัวเอง คือ รูสึกไมเปนสุขตอขอจํากัด ความบกพรองเหลานั้นแลว ก็จะทํา

ใหคนมีความรูสึกท่ีไมดีตอตัวเอง เม่ือรูสึกวาตัวเองไมดีแลวจะมีความสุขไดอยางไร 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ความรูสึกวาตนมีคุณคา คนท่ียอมรับตัวเองจะมองวาตนมีคุณคาท้ังตอ

ตัวเองและตอบุคคลอ่ืนในสังคม ความรูสึกนี้จะสงผลใหคนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รูสึกวาตน

เปนคนมีความหมาย มิใชไรคุณคา คนท่ีสุขภาพจิตดีจะใชศักยภาพแหงสุขภาพจิตท่ีดีนั้นเพื่อใหเกิด
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ประโยชนสูงสุดแกตัวเอง ครบครัว ชุมชน และมีความรูสึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจท่ีตนเองไดทํา

เชนนั้น 

2. ความพงึพอใจต่อบทบาทของชีวติ 

กกกกกกกกคนท่ีสุขภาพจิตดีจะมีความรูสึกวาตนเปนคนสําคัญในทุกชวงทุกวัยของชีวิต ตั้งแตวัย

เด็กจนถึงวัยสูงอายุ เปนผูท่ีมีความสามารถในการสรางสรรคและทําคุณประโยชนไดอยางมากมาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 คนท่ีสุขภาพจิตดีจะมีความช่ืนชมกับบทบาทตนเองอยูเสมอ มี

ความรูสึกพึง พอใจตอบทบาทในครอบครัว ความเปนสามีภรรยา ความเปนพอแม ความเปนลูก 

บทบาทในชุมชน ความพึงพอใจในอาชีพของตน และความพึงพอใจในบทบาทท่ีตนไดแสดงออก

ในสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ความรูสึกท่ีดีตอตัวเองเหลานี้เปนผลมาจากผลงานเทาๆกับ เปนผลมา

จากการท่ีไดเรียนรูส่ิงใหมเพิ่มข้ึนจากการไดแสดงบทบาทเหลานั้น มีขวัญและกําลังใจท่ีจะทํา

เชนนั้นตอไปอีก รูสึกวาเปนคนท่ีไดรับผลกําไรจากการกระทําอยูเสมอ ไมวาจะอยูในครอบครัว 

งานอาชีพและชุมชน จึงกลายเปนคนท่ีมีความหวังและมีความพอใจในผลงานของตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3 คนท่ีสุขภาพจิตดีจะรูสึกพึงพอใจจากประสบการณท่ีหลากหลาย 

รวมท้ังประสบการณใหมๆ เขาจะไมเปนคนจูจี้จุกจิกหรือหัวเสียงายๆ ตอสถานการณใหมๆ ท่ี

เกิดข้ึนอยางไมคาดฝน เขาจะเปนคนท่ีใจกวาง มีโลกทัศนกวาง ยอมรับส่ิงใหมมากกวาท่ีจะผูกติด

อยูกับโลกทัศนเกาๆ 

3. การมีสัมพนัธภาพทีด่ีกบัผู้อืน่ 

กกกกกกกก องคประกอบประการท่ีสามของการมีสุขภาพจิตดี คือ ความสามารถในการสราง

สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ชีวิตของคนเรามิไดอยูโดดเดี่ยว คนท่ีสามารถยอมรับตัวเองและยอมรับ

คนอ่ืนไดจัดไดวานเปนคนท่ีมีการปรับตัวดีและมีสุขภาพจิตดี อีริค เบอรน (Eric Berne, 1910-1970) 

(Corsini 1980: Vol 1 145) ปรมาจารยของทฤษฎีการวิเคราะหการส่ือสาร (Transactional analysis) 

ไดเนนถึงความสําคัญของการยอมรับตัวเองและการยอมรับคนอ่ืน โดยเขามีความเห็นวา 

สัมพันธภาพระหวางบุคคลก็คือการแลกเปล่ียนการกระทําซ่ึงกันและกัน เพราะเม่ือ 2 คนมา

ประจันหนากัน ไมชาไมนานคนหนึ่งจะตองแสดงปฏิกิริยาออกมา เชน การพูด การแสดงทาทาง

เพื่อใหเห็นวาเขารับรูการปรากฏตัวหรือการมีอยูของคนอ่ืน การปรากฏตัวของคนอ่ืนเรียกวา 

Transactional Stimulus อีกฝายหนึ่งจะตอบสนองออกมาอยางสัมพันธกับส่ิงเรานั้น เรียกวา 

Transactional Respones ดังนั้น Transactional analysis ก็คือ การวิเคราะหสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลและเสนอแนวคิดวา “เม่ือฉันทําอะไรใหเธอ เธอก็ควรจะทําอะไรใหฉันเปนการตอบแทน

บาง” 
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กกกกกกกกกกกกกกกก 3.1 สุขภาพจิตดี หมายถึง การยอมรับจากคนอ่ืนอยางจริงใจ เชน การ

ยอมรับในการกระทําของเขา รวมท้ังการไมมีอคติ จะตองมีความจริงใจตอกัน และไมมีความรูสึก

อิจฉาคนอ่ืน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 การปฏิสัมพันธและการตอบสนองซ่ึงกันและกันจากพื้นฐานของความ

พอใจซ่ึงกันและกัน เปนคุณสมบัติของผูมีสุขภาพจิตดี รวมถึงความเต็มใจในการรับฟงคนอ่ืนและมี

สวนรวมในความคิด ความรูสึกของเพื่อน เปนคนท่ีเขาใจความรูสึกของคนอ่ืนไดดี 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.3 การใหการยอมรับผูอ่ืนเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งของการมี

สุขภาพจิตท่ีดี มีหลักอยูวาคนตองการไดรับการยกยอง การยอมรับนับถือจากคนอ่ืน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคนทีเราใกลชิดดวย ดังนั้น คนท่ีสามารถแสดงความช่ืนชนคนอ่ืนไดดวยความจริงใจจึงเปน

คนท่ีมีสุขภาพจิตดี 

องค์การอนามัยโลก (สถาบันสุขภาพจิต, 2536: 1) ได้ระบุลกัษณะของผู้มีสุขภาพจิตดีดังนี ้

กกกกกกกก1. สามารถสรางสัมพันธภาพและอยูรวมกับผูอ่ืนได  ท้ังยังรักษาสัมพันธภาพไวไดยืน

ยาว 

กกกกกกกก 2. สามารถปรับตัวอยูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอใหพออยูไดและสามารถทํา

ประโยชนใหแกคน และชุมชนตามความสมควรแกสภาพของตนได 

กกกกกกกก3. สามารถปรับจิตใจใหพอใจ และมีความม่ันคงไดเม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน 

Jahoda (1958 อางถึงใน อัมพร, 2540: 14) สรุปวาผูท่ีมีสุขภาพจิตดีมี ลักษณะดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ไมปวยทางจิตใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ปรับตัวไดกับสภาพแวดลอมตางๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. มีบุคลิกภาพท่ีม่ันคง 

 

สาเหตุของการเกดิปัญหาสุขภาพจิต 

กกกกกกกกเกษสุรางค เทพศักดิ์ (2544: 13 – 14) ไดอธิบายถึงสาเหตุหรือปจจัยของภาวะผิดปกติ

ของจิตอาจเกิดจากปจจัยสําคัญไว 2 ดานคือ ปจจัยภายในตัวบุคคลและเกิดจากปจจัยภายนอกตัว

บุคคลปญหาสุขภาพจิตเปนภาวะจิตใจท่ีคอนขางยุงยากซับซอนผสมผสานกัน ในทางจิตวิทยาเช่ือ

วาปญหาสุขภาพจิตมีสาเหตุแบงไดเปน 2 กลุมปจจัยคือ  
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กกกกกกกก1. ปจจัยภายในตัวบุคคล แบงออก เปน 2 ประการ ไดแก  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 สาเหตุของรางกาย 

กกกกกกกก ซ่ึงมีการถายทอดทางพันธุกรรมได โดยโครโมโซม ( Chromosome) เชนเดียวกับ

โรคเบาหวาน มะเร็งตับ และความพิการของอวัยวะตาง ๆ เชน ในกลุมบิดา มารดา พี่นองท่ีเคยเปน

โรคจิตมีโอกาสท่ีจะเปนไดรอยละ 7-16 แตในคนท่ัวไปจะเปนโรคจิตเพียงรอยละ 0.9 เทานั้นหรือ 

คูแฝดของผูปวยโรคจิตจากไขใบเดียวกัน มีโอกาสเปนโรคจิตดวยรอ ยละ 70-90 นอกจากนี้ความ

เจ็บปวยทางกาย ความพิการ หรือมีโรคเร้ือรังจะทําใหบุคคลนั้นมีอารมณแปรปรวน เกิดความวิตก

กังวล ทอแท คิดมาก มีผลกระทบตอสุขภาพจิตได  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 สาเหตุทางจิตใจ  

กกกกกกกกเนื่องจากมนุษยมีความตองการดานจิตใจอยูเสมอตราบใดท่ียังมีชีวิตอยูความตองการดัง

กลาวคือ ความตองการพื้นฐานท่ีเปนแบบแผนเดียวกันกับทฤษฎีของมาสโลว ซ่ึงแบงออกเปน 5 ข้ัน

ดังนี้  

กกกกกกกกกกกกกกก ข้ันท่ี 1 ตองการทางดานรางกาย เชน ตองการอาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม      

ยารักษาโรคเปนตน             

กกกกกกกกกกกกกกกกข้ันท่ี 2 ตองการความปลอดภัย ไมตองการใหชีวิตไดรับอันตราย  

กกกกกกกกกกกกกกกกข้ันท่ี 3 ตองการความรัก เชน ความรักจากพอแม เพื่อน เปนตน  

กกกกกกกกกกกกกกกกข้ันท่ี 4 ตองการมีช่ือเสียง เชน อยากใหเปนท่ีรูจักของสังคม  

กกกกกกกกกกกกกกกก ข้ันท่ี 5 ตองการประสบความสําเร็จ เชน ประสบความสําเร็จดานการ

ประกอบอาชีพดานการเรียน เปนตน              

กกกกกกกก ในความตองการพื้นฐานท้ัง 5 ข้ันดังกลาว บางคนก็สมปรารถนาทุกข้ัน บางคนก็ได

เพียง 2-3 ข้ัน และกวาจะไดตามความตองการก็จะพบกับอุปสรรคมากมาย แมจะตอสูก็ไมสมกับท่ี

หวังไวและไมอาจทําใจได หรือทําใหเกิดความผิดหวังรุนแรง เกิดความทุกขความไมสบายใจเปน

เวลานาน จนอาจทําใหเกิดความเจ็บปวยทางจิต หรือเกิดปญหาสุขภาพจิตไดจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้  

1.2.1 ความผิดหวังรุนแรง คนท่ีไมเคยผิดหวัง เม่ือมาผิดหวังยอมทําใหเกิด

อารมณเศราและเสียใจไดมาก เชน สอบไลตก สอบเขาทํางานไมไดหรืออกหัก บางคร้ังตองรองไห

อยูคนเดียว มีอาการนอนไมหลับ ออนเพลีย กินขาวไมได หงุดหงิด  
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.2 การสูญเสียบุคคลท่ีรัก การสูญเสียบิดามารดาและบุคคลท่ีตนรัก เปน

เหตุใหเกิดความ เสียใจอยางรุนแรง จนมีอาการซึมเศรา นอนไมหลับ หดหูใจ หงุดหงิดโกรธงาย

กวาธรรมดา รูสึกทอแทและเบ่ือชีวิต  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2.3 การตัดสินใจผิด ทุกคนท่ีมีความคิด ตางก็คิดวาตนไดคิดดีและ

ตัดสินใจดีท่ีสุดแลว แตกลับไดรับความลมเหลวและความเสียหายจากการตัดสินใจของตนเอง 

เชนเดียวกับการสอบไลตก จึงทําใหเกิดอารมณเศรา และหมดความสุข มีความเสียใจเศราอยาง

รุนแรง  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2.4 การสูญเสียทรัพยสินเงินทอง การสูญเสียทรัพยสินเงินทองมาก ๆ 

ของคนบางคนรุนแรง พอ ๆ กับการสูญเสียบุคคลท่ีตนรัก เพราะจิตใจมุงม่ันอยูแตเร่ืองทรัพยสิน

ของตน และสวนมากมีแตทางไดเงินมามาก ๆ เสมอ คร้ันมาสูญเสียคร้ังเดียวและเปนเงินจํานวน

มาก ทําใหเสียใจมาก คิดมาก ทําใหเกิดอาการซึมเศรา นอนไมหลับ 

กกกกกกกก2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล แบ่งออกเป็น 6 ประการ ไดแก  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 สาเหตุจากครอบครัวและสัมพันธภาพระหวางพอแม ลูก บุคคลท่ีไมได

รับความรักความอบอุนจากพอแม อยูในครอบครัวท่ีไมมีความสุข ไมไดรับประสบการณของ

สัมพันธภาพท่ีดีจากครอบครัว เม่ือโตข้ึนจึงไมสามารถปรับตัวได จิตใจไมเขมแข็ง ไมสามารถ

เผชิญปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ของชีวิตซ่ึงนําไปสูปญหาสุขภาพจิต  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 สาเหตุจากฐานะเศรษฐกิจ เงินเปนปจจัยสําคัญ หากครอบครัวใดไม

สามารถแกปญหาเศรษฐกิจใหสมดุลกับรายจายได จึงเกิดหนี้สินก็กระทบกับสุขภาพจิตของ

ครอบครัวได  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 การขาดการศึกษาอบรม การขาดการศึกษาอบรมส่ังสอนท่ีดี ทําใหชีวิต

หมกมุนอยูแตในความมืดมน หมดหวังยอมทําใหจิตใจหดหูเกิดความเส่ือมของสมองเปนปญหา

สุขภาพจิตได  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.4 สภาพชีวิตสมรสหรือชีวิตโสดท่ีมีปญหายุงยาก ในชีวิตสมรสมีปญหา

เกิดข้ึนไดเสมอ เชน ความขัดแยง การตั้งครรภ การมีบุตร ส่ิงเหลานี้นําปญหาเขามาในชีวิตสมรส 

ถาทางออกไมไดก็จะกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิต สําหรับคนเปนโสดอาจเกิดปญหา เชน วาเหวขาด

เพื่อน เหงา คิดมาก นอนไมหลับ เกิดปญหาสุขภาพจิตไดเชนกัน  
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 สาเหตุจากสภาวะการณแวดลอมตาง ๆ เหตุการณหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

ในชวงวัยตาง ๆ ท่ีคนตองปรับตัวตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ ถาปรับตัวไมไดก็จะทําใหเกิดปญหา

สุขภาพจิต นอกจากนั้นการประสบภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว ไฟไหม ซ่ึงสถานการณ

เหลานี้จะมีผลกระทบตอจิตใจอยางรุนแรง ทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตได  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.6 สาเหตุจากวัฒนธรรมและคานิยมของสังคม ในสังคมปจจุบันนี้มีการ

เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม และคานิยมอยางรวดเร็ว เด็กและวัยรุน มักรับวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนใหม

ไดงายและรวดเร็ว ซ่ึงจะเกิดความขัดแยงกับผูใหญ ทําใหผูใหญไมพอใจ สงผลใหเกิดปญหา

สุขภาพจิตไดท้ังเด็กและผูใหญ 
 

         ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพจิต 

กกกกกกกก1 ทฤษฎจิีตวเิคราะห์ของฟรอยด์ 

กกกกกกกก ฟรอยด ( Freud 1856-1939) เปนชาวออสเตรีย เปนคนแรกท่ีเห็นความสําคัญของ

พัฒนาการในวัยเด็ก ถือวาเปนรากฐานของ พัฒนาการของบุคลิกภาพ ตอนวัยผูใหญ สนับสนุนคํา

กลาวของนักกวี Wordsworth ท่ีวา "The child is father of the man” และมีความเช่ือวา 5 ปแรกของ

ชีวิตมีความสําคัญมาก เปนระยะวิกฤติของพัฒนาการ ของชีวิตบุคลิกภาพของผูใหญ มักจะเปน

ผลรวมของ 5 ปแรก ฟรอยดเช่ือวา บุคลิกภาพของผูใหญ ท่ีแตกตางกัน ก็เนื่องจากประสบการณ

ของแตละคน เม่ือเวลาอยูในวัยเด็ก และข้ึนอยูกับวาเด็กแตละคน แกปญหาของความขัดแยงของแต

ละวัยอยางไร ทฤษฎีของฟรอยดมีอิทธิพลทางการ รักษาคนไขโรคจิต วิธีการนี้เรียกวา จิตวิเคราะห 

(Psychoanalysis) โดยใหคนไขระบายปญหาใหจิตแพทยฟง 

กกกกกกกกบุคลกิภาพ : Id, Ego และ Superego 

กกกกกกกกกกกกกกกกId เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพท่ีติดตัวเรามาตั้งแตเกิด แตเปนสวนท่ีจิตไร

สํานึก มีหลักการท่ีจะสนองความตองการของตนเองเทานั้น เอาแตไดอยางเดียว และจุดเปาหมายก็

คือ หลักความพึงพอใจ (Pleasure Principle) Id จะผลักดันให Ego ประกอบในส่ิงตางๆ ตามท่ี Id 

ตองการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก Ego เปนสวนของบุคลิกภาพ ท่ีพัฒนามาจากการท่ีทารกไดติดตอ หรือมี              

ปฎิสัมพันธกับโลก ภายนอก บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพปกติ คือ บุคคลท่ี Ego สามารถท่ีปรับตัวใหเกิด

สมดุลระหวางความตองการของ Id โลกภายนอก และ Superego หลักการท่ี Ego ใชคือหลักแหง

ความเปนจริง (Reality Principle) 
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กกกกกกกกกกกกกกกก Superego เปนสวนของบุคลิกภาพท่ีเกิดข้ึนในระยะท่ี 3 ของพัฒนาการท่ี

ช่ือวา "Phallic Stage” เปนสวนของบุคลิกภาพท่ีตั้งมาตรการของพฤติกรรมใหแตละบุคคล โดยรับ

คานิยมและมาตรฐานจริยธรรมของบิดามารดา เปนของตน โดยตั้งเปนมาตรการความประพฤติ 

มาตรการนี้จะเปนเสียงแทนบิดามารดา คอยบอกวาอะไรควรทํา หรือไมควรทํา มาตรการของ

พฤติกรรมโดยมากไดมาจากกฎเกณฑตางๆ ท่ีพอแมสอนและ มักจะเปนมาตรฐานจริยธรรม และ

คานิยมตางของพอแม ฟรอยดกลาววาเปนผลของการปรับของ Oedipus และ Electra Complex ซ่ึง

นอกจาก ทําใหเด็กชายเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผูชาย” จากบิดา และเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรม

ของ "ผูหญิง ” จากมารดาแลว ยังยึดถือหลักจริยธรรม คานิยมของบิดามารดา เปนมาตรการของ

พฤติกรรมดวย 

Superego แบงเปน 2 อยางคือ 

1. "Conscience” ซ่ึงคอยบอกใหหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา 

2. "Ego ideal” ซ่ึงสนับสนุนใหมีความประพฤติดี 

กกกกกกกก"Conscience” มักจะเกิดจากการขูวาจะทําโทษ เชน "ถาทําอยางนั้นเปนเด็กไมดี ควรจะ

ละอายแกใจท่ีประพฤติเชนนั้น ” สวน "Ego ideal” มักจะเกิดจากการใหแรงเสริมบวก หรือการ

ยอมรับ เชน แมรักหนูเพราะหนูเปนเด็กดี 

กกกกกกกก2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ (learning theory) 

กกกกกกกกการเรียนรูคือกระบวนการท่ีทําใหคนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียน

ไดจากการไดยินการสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี การเรียนรูของเด็กและผูใหญจะตางกัน เด็ก

จะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณท่ีมีอยู แตการเรียนรูจะ

เกิดข้ึนจากประสบการณท่ีผูสอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะ

เปนผูท่ีสรางบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ท่ีจะใหเกิดข้ึนเปนรูปแบบใดก็ได

เชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย ส่ิงเหลานี้ผูสอนจะเปน

ผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการ

สอน รวมท้ังการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

กกกกกกกก3. ทฤษฎมีนุษยนิยม (Humanistic Approach) 

กกกกกกกก นักจิตวิทยากลุมนี้มีความเห็นแตกตางจากพวกความรูนิยมและพวกพฤติกรรมนิยม 

นักจิตวิทยากลุมนี้มีแนวคิดวาจุดมุงหมายของการศึกษาคือ “การท่ีศักยภาพมนุษยไดรับการพัฒนา

อยางเต็มท่ี ” ผูท่ีผานกระบวนการเรียนรูแลวยอมสามารถยังชีวิตอยูไดดวยความรูสึกนึกคิดท่ีเปยม

ไปดวยความภาคภูมิใจในตนเอง (Roger. 1969 อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535: 82) หนาท่ีของ

โรงเรียนคือ การใหผูเรียนไดหันมามองดูตนเอง การรูจักตนเองนี้จะเปนแรงผลักดันใหเกิดคานิยม
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ข้ึน (Maslow 1971, อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535: 82) กระบวนการเรียนรูเปนไปในลักษณะของการ 

“พึ่งตนเอง” เปน “กระบวนการเรียนรูตลอดชีพ” และ “หลักสูตรก็คือประมวลผลประสบการณของ

ชีวิต” นั้นเอง (Roger 1977, อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535 : 82) 

 

แนวคดิเกีย่วกบัปัญหาสุขภาพจิตของนักจิตวทิยากลุ่มมนุษยนิยม 

กกกกกกกกนักจิตวทิยากลุ่มมนุษยนิยมอธิบายเกีย่วกบัปัญหาสุขภาพจิต ดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก 1. ภาพลักษณของตัวเอง (Self-image) เปนพื้นฐานของบุคลิกภาพและ

สุขภาพจิต คนจะมีสุขภาพจิตดีหรือไมข้ึนอยูกับความสมดุลของการคิดเชิงอุดมคติเกี่ยวกับตัวเอง

และสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวเองท่ีปรากฏ หากตนในอุดมคติกับตนในภาพความเปนจริงมี

ความสอดคลองกัน มาก บุคลิกภาพก็จะเปนคนท่ีมีความสมดุลในตัวเอง รูสึกวาตนมีคุณคา มี

ความสามารถจริง ยอมรับตัวเอง ภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองเปนไปในทางท่ีดี สุขภาพจิตก็จะดีตาม

ไปดวย ภาพลักษณแหงตนจึงเปนพื้นฐานสําคัญของบุคลิกภาพและสุขภาพจิต 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. มนุษยเปนผูมีความสามารถ มีศักยภาพในตัวเอง ซ่ึงในแตละคนมีความ

แตกตางกันและมีความเปนตัวของตัวเองในแตละดาน คนท่ีไดมีโอกาสในการแสดงความสามารถ

ของตน หรือรูสึกวาตนมีความสามารถก็จะใชความสามารถและศักยภาพแหงตนอยางเต็มท่ี เพื่อให

ไดมาซ่ึงความสําเร็จในชีวิต มนุษยจึงมุงม่ันทําความดี สรางสรรค ทําตัวเองใหเปนประโยชนและมี

คุณคา พฤติกรรมมนุษยจึงถูกกําหนดโดยเปาหมายแหงชีวิต คือ ความสําเร็จ คนท่ีประสบ

ความสําเร็จในชีวิตก็จะมีบุคลิกภาพดี มีความม่ันใจในตัวเอง ยอมรับในศักดิ์ศรีแหงตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. มนุษยตองการการยอมรับ ท้ังการยอมรับในศักดิ์ศรีแหงตนและการท่ีจะ

ใหคนอ่ืนยอมรับตน มนุษยทํา 2 อยาง ประการแรก ทําความดีใหแกตนเอง เพื่อใหตัวเองมีศักดิ์ศรี มี

ความภาคภูมิใจในตัวเอง เห็นดวยวาตัวเองมีคาอยูตัว ประการท่ี 2 มนุษยตองการและใหคนอ่ืนรัก

และยอมรับตน เพื่อใหไดมาซ่ึงจุดหมายนี้ มนุษยพยายามแสวงหาความรักและการยอมรับจากคน

อ่ืนตองการเพื่อน ตองการใหมีคนรัก ตองการอยูรวมกันอยางมีสันติ การรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ

ไมไดรับความรัก เปนส่ิงทรมานใจและรูสึกวาขาดคุณคาแหงตน สุขภาพจิตเส่ือม 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4. มนุษยมีความวิตกกังวลตอชีวิต 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือกังวลวาจะพบกับ

ความลมเหลว การขาดโอกาสในการกระทําอะไรดวยตัวเองเพื่อแสดงวาตนมีความสามารถ การ

ไมไดทํา ทําใหเกิดความรูสึกดอยไรคุณคา ประการท่ี 2 คือ กังวลวาคนอ่ืนจะไมรักตน การพลาด

หวังจากความรัก เชน จากพอแม จากเพื่อน จากคนท่ีอยูเคียงขางในสังคม การไมไดรับการยอมรับ 

ทําใหเกิดความรูสึกดอยไรคุณคา ชีวิตไรความหมาย 
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ปัจจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาสุขภาพจิต 

กกกกกกกกอัมพร โอตระกูล (2540: 47-59,อางถึงใน ฟาใส พุมเกิด 2547: 23) ไดกลาววา จิตใจ

มนุษยเปนส่ิงละเอียดออน เกิดความรูสึกนึกคิดอยูตลอดเวลาแลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรม 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นจะแปรเปล่ียนไปตามส่ิงเราท่ีมากระทบ สงผลใหคนเรามีสุขภาพจิตใน

รูปแบบตางๆ กัน คือ อาจจะมีสุขภาพจิตดี สุขภาพจิตเสีย หรือเจ็บปวยเปนโรคจิต โรคประสาท 

หรือมีปญหาสุขภาพจิต ความผิดปกติทางจิต เปนภาวะท่ีคอนขางยุงยากซับซอน มีสาเหตุท่ีเกี่ยวของ

กับปจจัยหลายอยางผสมผสานกันซ่ึงนักวิชาการในแตละสาขาตางมีมุมมองท่ีแตกตางกันไป ดังนี้ 

กกกกกกกก1. มุมมองดานการแพทย ในทางวิทยาศาสตรการแพทยมีการอธิบายสาเหตุการเจ็บปวย

ทางจิตโดยตั้งเปนทฤษฎี แบงไดเปน 3 กลุม คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ทฤษฎีท่ีเช่ือวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากพันธุกรรม ทฤษฎีนี้เช่ือวา

ความผิดปกติจากจิตเกิดจากการถายทอดลักษณะเผาพันธุมาโดยตรง โดยอธิบายวาโรคจิตโรค

ประสาทเกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรมนั้นๆ มาจากพอแม 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ทฤษฎีท่ีเช่ือวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากสาเหตุทางรางกาย ในกลุมนี้

เช่ือวาโรคจิตโดยเฉพาะโรคจิตเภทมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของรางกายในระบบใดระบบหนึ่ง

ซ่ึงสวนมากเขาใจวาเปนพยาธิสภาพของสมองหรือมีความผิดปกติของเมแทบอลิซึม (metabolism) 

หรือเปนความผิดปกติของตอมไรทอ มีสามมติฐานวาสารส่ือประสาทพวกแอมีน (amine) ตัวใดตัว

หนึ่งอันประกอบดวยเซโรโทนิน โดปามีน และแอเซทิลโคลีน ชนิดใดชยิดหนึ่งนี้ทําใหเกิดพิษตอ

จิตใจโดยเช่ือวาเม่ือเกิดความไมสมดุลของสารพวกนี้แลวจะเกิดอาการผิดปกติทางจิตใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ทฤษฎีท่ีเช่ือวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมท่ีมี

อิทธิพลตอจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยมีมากมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ครอบครัวซ่ึงเปนท่ีหลอหลอม

ใหเรามีบุคลิกภาพนิสัยเปนแบบใดแบบหนึ่งและสรางสมรรถนะในการปรับตัว ประเพณี 

วัฒนธรรมก็มีสวนทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตได ส่ิงแวดลอมท่ีเปนเหตุการณเปล่ียนแปลงในชีวิตก็

มีผลกระทบตอจิตใจคนเราได เชน ความผิดหวัง เหตุการณท่ีตองเผชิญอันตรายรายแรง มีผลใหเกิด

ปญหาสุขภาพจิตได 

กกกกกกกก2. มุมมองดานสังคมวิทยา คุกเกอรแฮม ไดอธิบายสาเหตุของความผิดปกติทางจิตใจวา

มี อยู 5 แนวคิด คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 แนวคิดทางการแพทย เช่ือวาโรคจิตเกิดจากความผิดปกติทางสรีรวิทยา 

ทางชีวเคมีหรือทางพันธุกรรม สามารถรักษาไดดวยการใชยาหรือการทําช็อตไฟฟาหรือผาตัดสมอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 แนวคิดทางจิตวิเคราะห เช่ือวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากสาเหตุ

ภายในจิตใจของผูนั้นเองท่ีไมสามารถปรับกลไกทางจิตใหเหมาะสมได ซ่ึงรากฐานมาจากทฤษฎี
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ของ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) และกลาววาการรักษาควรใชจิตบําบัดแบบจิตวิเคราะหจึง

จะไดผล 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3 แนวคิดทางการเรียนรู มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูของพัฟลอฟ 

(Pavlov) และทอรนไดก (Thorndike) ทฤษฎีท่ีเช่ือวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากถูกฝกฝนมาเชนนี้

นั้นจนเกิดเปนความเคยชินและการรักษาควรใชพฤติกรรมบําบัด 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 แนวคิดของทอมัส ซาซ (Thomas Szaz) เช่ือวาความผิดปกติไมใชโรค 

แตเปนอาการท่ีมีผลมาจากปญหาตางๆ ท่ีคนตองเผชิญในการดําเนินชีวิต 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.5 แนวคิดทางดานความเครียด กลาววา ความเครียดเปนภาวะทางจิตใจ

และรางกายของส่ิงมีชีวิตท่ีถูกกระตุนใหแสดงออกตอสภาวการณแวดลอมอันเปนการปรับตัว ซ่ึง

จะเปนในรูปของการตอสูหรือถอยหนี ก็แลวแตสถานการณ และข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของคนๆนั้น 

จิตใจและรางกายท่ีถูกกระตุนจะเกิดอาการกลัวหรือวิตกกังวลใจในระดับตางๆ กันซ่ึงเม่ือเกิดข้ึน

บอยๆ จะมีผลทําใหเกิดอาการทางจิตประสาทได 

 

ปัจจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาสุขภาพจิตในทีท่าํงาน 

กกกกกกกก ส่ิงท่ีสําคัญในชีวิตของคนเราคือ ชีวิตของคนเราตองการทํางาน การทํางานเปนสวน

หนึ่งของชีวิต การท่ีคนเรามีสุขภาพจิตดีเม่ืออยูในท่ีทํางานก็จะสงผลใหประสิทธิภาพการทํางาน

ของคนดีตามไปดวย ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอตัวพนักงานเอง ทําใหพนักงานมี

ประสิทธิภาพในการทํางานและมีสุขภาพจิตท่ีดี สวนผลกระทบตอองคกรหรือสํานักงานคือ ทําให

กิจการรุงเรือง มีปญหาในการทํางานนอยลงหรือเกือบจะไมมีเลย 

กกกกกกกกสมาพันธสุขภาพจิตโลก (กรมสุขภาพจิต  2544: 15 -33, อางถึงใน ฟาใส พุมเกิด 2547: 

25) ไดกลาวถึง ปญหาในการทํางานท่ีพบบอยและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของพนักงาน ไวดังนี้ 

คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.  ปัญหาลกัษณะงาน  เชน งานบริการ งานหนักหรืองานเบา งานเรงดวน 

งานซํ้าซากจําเจ งานท่ีไมตรงกับความสามารถ งานท่ีตองรับผิดชอบสูง งานเปนกะ เปนตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน  เชน มีความขัดแยงกับผูบริหาร

หรือหัวหนางาน เขากับเพื่อนรวมงานไมได ไมพอใจลูกนอง มีปญหากับลูกคาหรือผูรับบริการ เปน

ตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ปัญหาบรรยากาศในการทาํงาน  เชน ไมโปรงใส ไมเปนธรรม ตัวใครตัว

มัน แบงพรรคแบงพวก ขาดโอกาสกาวหนา กฎระเบียบเครงครัดเกินไป การแขงขันสูง เปนตน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก 4. ปัญหาครอบครัว  เชน หวงลูกท่ียังเล็ก ขัดแยงกับคูสมรส เงินไมพอใช 

สมาชิกในบานเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือเร้ือรัง 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ปัญหาส่ิงแวดล้อมในการทาํงาน  เชน สถานท่ีทํางานสกปรกรกรุงรัง คับ

แคบ แออัด อับช้ืน มีเสียงดังรบกวน มีกล่ินเหม็น มีฝุนควันมาก มีแสงสวางไมเพียงพอ อากาศรอน

หรือเย็นมากเกินไป มีสารพิษ ขาดเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางาน เปนตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 6. รายได้ไม่ดี หมายความวา เงินเดือนนอยไดนอยเกินไป ถูกบรรจุต่ํากวา

วุฒิ จบปริญญาตรีนาจะไดเดือนละ 7,000 บาท แตจายดวยเงินเพียง 5,000 บาท ทําใหรายไดไม

เพียงพอกับรายจาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. ความต้องการความก้าวหน้า  ความเจริญความกาวหนาในหนาท่ีการงาน

เปนส่ิงสําคัญมาก ความกาวหนาในหนาท่ีทํางาน เชน การไดเล่ือนยศ ไดเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 8. การดูถูกเหยยีดหยามหรือการไม่ได้รับการยอมรับในทีท่าํงาน  ในการ

ทํางานคนตองการมีศักดิ์ศรีมีตําแหนง คนท่ีทํางานในหนาท่ีมีตําแหนงท่ีดีกวามีศักดิ์ศรีกวาอาจจะดู

ถูกดูแคลนคนท่ีอยูในตําแหนงต่ํากวา การท่ีคนท่ีตําแหนงตางกัน ทําใหมีการไมยอมรับซ่ึงกันและ

กันได คนท่ีอยูสวนท่ีต่ํากวาเกิดความคับของใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก9. การแข่งขันทีรุ่นแรง  ในโลกของธุรกิจพนักงานตางๆ ตองแขงขันซ่ึงกัน

และกัน การแขงขันท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ พนักงานทุดคนจะตองทําเปา เรียกวา การบริหารงานโดย

ยึดเปาวัตถุประสงคเปนหลัก นอกจากเปาหมายของตนเองแลวจะตองทํางานใหไดตามเปาหมาย

ขององคกร 

กกกกกกกกปญหาเหลานี้ เม่ือเกิดข้ึนแลวจะสงผลใหพนักงานไมมีความสุขในการทํางาน เกิคความ

คับของใจ อึดอัดใจ วิตกกังวล หงุดหงิด กาวราว หรือไมก็ซึมเศรา และกาจจะมีอาการเจ็บปวยทาง

กายจนกลายเปนอุปสรรคตอการทํางาน ทําใหพนักงานไมสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ีหรือทํางาน

ผิดพลาดบอยหรือมากจนเปนผลเสียตอองคการ จากแนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต จะเห็นไดวา

การทํางานมีผลกระทบตอสุขภาพจิต และสุขภาพจิตมีผลกระทบตอการทํางานและยังสงผลกระทบ

ตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคกรอีกดวย 

 

การประเมินสุขภาพจิต 

กกกกกกกกการประเมินสุขภาพจิตนั้น สามารถทําไดยากเพราะ จิตหรือจิตใจของนั้นเปนส่ิงท่ี ไมมี

ตัวตน ไมสามารถมองเห็นและไมสามารถทําการประเมินสุขภาพจิตไดโดยตรง แตสามารถประเมิน

ไดโดยทางออม โดยไดจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาทาทางหรือทัศนคติ แลว
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แปรผลเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ท่ีไดจากการทําแบบสอบถามไวเพื่อประเมินผลทาง

สุขภาพจิตของแตละบุคคล แลวจึงสรุปผลวาบุคคลนั้นอยูในเกณฑผูมีสุขภาพจิตท่ีดีหรือไม 

กกกกกกกกมารยาท เจริญสุขโสภณ (2532: 43-47, อางถึงใน ฟาใส พุมเกิด 2547: 26) กลาวถึงการ

ประเมินสุขภาพจิตวามีการศึกษาไดหลายวิธี ไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. การศึกษาสุขภาพจิตโดยตรง โดยการใชเคร่ืองมือวักสุขภาพจิต งานวิจัย

ประเภทนี้พบไมมากนัก และเคร่ืองมือท่ีใชวัดสุขภาพจิตก็มีอยูนอย การศึกษาภาวะสมบูรณนั้นทํา

ไดยากกวาการศึกษาภาวะการเจ็บปวยท่ีมีอาการและอาการแสดงท่ีเห็นไดชัดเจน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. โดยศึกษาการปรับตัวของบุคคลทางดานสังคม เคร่ืองมือไดจากแนวคิด

ท่ีวาสุขภาพจิตคือ ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและมีความสุข 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3. โดยศึกษาอาการและอาการแสดงของความเจ็บปวยทางจิต ซ่ึงถามี

ปรากฏในบุคคลใดมากก็แสดงวาบุคคลนั้นมีสภาวะทางจิตท่ีไมดี เคร่ืองมือท่ีใชจะวัดอาการวิตก

กังวล วัดภาวะความเศรา วัดภาวะย้ําคิดย้ําทํา วัดภาวะหลงผิด วัดภาวะประสาทหลอน เปนตน ซ่ึง

เปนเคร่ืองมือท่ีพบอยูเปนจํานวนมาก 

กกกกกกกกสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกใชเคร่ืองมือ ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย (Thai Mental 

Health Indicators / TMHI-66) ซ่ึงพัฒนาโดย นายแพทยอภิชัย มงคล และคณะ (กรมสุขภาพจิต, 

2545: 15-25) เปนแบบประเมินสุขภาพจิตดวยตนเอง  สรางข้ึนภายใตกรอบแนวคิดคําจํากัดความ

ของสุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจท่ีมีความสุข ผูท่ีมีสุขภาพจิตดีไมเพียงแตปราศจากโรคจิตโรค

ประสาทเทานั้น แตยังสามารถปรับปรุงตัวเองใหอยูในสังคมและส่ิงแวดลอมของตนเองไดอยางมี

ความสุข มีความสัมพันธกับผูอ่ืนดวยดี มีชีวิตท่ีสมดุล และตอบสนองความตองการของตนเองได

โดยไมมีความขีดแยงใดๆ ภายในจิตใจของตนเอง 

กกกกกกกกดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย สรางข้ึนโดยใชกลุมคนเปนมาตรฐาน (Normative model) 

ในการกําหนดเกณฑปกติ(Norm) เพราะยังไมมีการตรวจมาตรฐานใดๆท่ีสามารถตรวจวินิจฉัยไดวา 

บุคคลใดมีสุขภาพจิตปกติหรือไม ไดมีการพัฒนาโดยแบงการศึกษาเปน 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1) ศึกษา 

ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยประชุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คร้ัง ไดเคร่ืองมือฉบับ

ราง80 ขอ นําไปทดสอบภาษาใน 5 ภาคของประเทศไทยโดยการทํา Focus group จํานวน 40กลุม

และทดลองใชเคร่ืองมือ 120 ชุด จากนั้นปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ ระยะท่ี 2) ศึกษาความตรงตาม

โครงสราง (Construct validity) คร้ังท่ี 1 โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2,024 คน จาก 5 ภาค คือ

ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต แบงประชากรออกเปนเขตเทศบาล

และเขตชนบท จําแนกออกเปนจังหวัดท่ีมีรายไดรํ่ารวย ปานกลาง ยากจน ระยะท่ี 3) ศึกษาความ

ตรงตามโครงสรางคร้ังท่ี 2 และหาคาปกติของคนไทย (norm) จากขนาดตัวอยาง 2,400 คน ความ
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ตรงรวมสมัย(Concurrent validity) ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ใชเวลาในการศึกษา

ตั้งแตระยะท่ี 1 ถึง ระยะท่ี 3 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2545 – มิถุนายน 2546 ผลการศึกษาไดเคร่ืองมือ

ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ 66 ขอ มี 4 องคประกอบ คือ 1) สภาพจิตใจ 2)สมรรถภาพ

ของจิตใจ 3)คุณภาพของจิตใจ 4) ปจจัยสนับสนุน มีคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือในแตละ

องคประกอบเทากับ 0.86, 0.83, 0.77 และ 0.80 ตามลําดับ เคร่ืองมือฉบับส้ันมี 15 ขอ คาความ

เช่ือม่ันเทากับ 0.70 ความตรงรวมสมัยโดยใชดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของอัมพร โอตระกูลและคณะ

จํานวน 12 ขอ พบวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดย

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน เทากับ 0.58 สําหรับคาปกติของเคร่ืองมือ

แบงเปน 3 ระดับคือ สุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป สุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป สุขภาพจิตต่ํากวาคน

ท่ัวไป ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย สามารถนําไปใชประเมินภาวะสุขภาพจิตของรายบุคคลหรือ

กลุมบุคคลเพื่อทราบสภาวะสุขภาพจิตของตนเอง หนวยงาน หรือชุมชนและใหการชวยเหลือตั้งแต

ระยะเร่ิมแรก  

กกกกกกกก ในการวิจัยในคร้ังนี้ผูทําวิจัยไดเลือกตัวแบบสอบถามท่ีจะนํามาเปนตัววัดสุขภาพจิต

ของบุคลากรท่ีทํางานอยูในการไฟฟา โดยใชแบบสอบถามแบบเต็มรูปแบบคือ 54 ขอ ของ

นายแพทยอภิชัย มงคล และคณะคณะ (กรมสุขภาพจิต 2545: 15-25) 

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

กกกกกกกกคําวา “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ถาพิจารณาแยกคําจะมาจากคํา 3 คํา คือ “คุณภาพ” 

(Quality) “ชีวิต” (Life) และ “การทํางาน ” (Work) จากความหมายในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงคําวา “คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะท่ีดีเดนของบุคคลหรือ 

ส่ิงของ “ชีวิต” หมายถึง ความเปนอยู และ คําวา “การทํางาน” หมายถึง ส่ิงท่ีกระทํากิจกรรมท่ีทํา

หรือกิจการท่ีทํา  “คุณภาพชีวิตการทํางาน ” เม่ือพิจารณาจากความหมายของคํามาประกอบกันก็

หมายถึง  กิจกรรมท่ีทําเพื่อความเปนอยูท่ีดี  ซ่ึงวัดไดจากการเปรียบเทียบการกระทํากับเกณฑ

มาตรฐานหรือตัวบงช้ีท่ีกําหนด 

กกกกกกกกวอลตัน (Walton 1975: 92) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนคําท่ีมีความหมายกวาง  

มิใชแคกําหนดวาทํางานสัปดาหละ  40 ช่ัวโมง มิใชมีเพียงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก  หรือการ

จายคาตอบแทนท่ีคุมคาเทานั้น  แตยังมีความหมายรวมไปถึงความตองการและความปรารถนาให

ชีวิตของบุคลากรในหนวยงานดีข้ึนดวย 
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กกกกกกกกบลูสโตน (Bluestone, 1977: 44) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา  

เปนการสรางสรรคบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานเกิดความพึงพอใจสูงข้ึนโดยการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจและแกไขปญหาขององคการซ่ึงมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพนักงาน 

กกกกกกกกดูบริน (Dubrin, 1981 อางถึงใน อนันต, 2543: 12) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน  

หมายถึงการท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรมในการทํางาน  มีการบริหารงานท่ีคํานึงถึงความตองการ

ของมนุษยอีกท้ังยังคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางานและผลประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยจะไดรับ 

กกกกกกกกเดลามอทเต และ เหเคซาวา (Delamotte and Takezawa,1984 อางถึงใน สินชัย, 2544: 8-

9) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน  ยังมีความหมายไมชัดเจน  คลุมเครือ (Vague) เปนความหมายท่ี

กวาง แตไดใหแนวคิดดังนี ้

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตการทํางานมี  2 มุมมอง มุมมองแรกเปนมุมมองท่ีหมายถึง  การคํานึงถึง

ความเปนมนุษยในการทํางาน  (Humanization of work) ซ่ึงในประเทศฝร่ังเศสและประเทศท่ีพูด

ภาษาฝร่ังเศส ใชคําวา การปรับปรุงสภาพการทํางาน  (Improvement of working condition)ประเทศ

สังคมนิยมใชคําวา การคุมครองแรงงาน  (Workers’ protection) ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย  ใชคํา

วา สภาพแวดลอมการทํางาน  (Working environment) และในประเทศญ่ีปุนใชคําวา  Hatarakigai 

สวนอีกมุมมองหนึ่งนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือเทคโนโลยี  สําหรับ

สงเสริมส่ิงแวดลอมการทํางานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจมากข้ึน  ในการปรับปรุงผลลัพธท้ังของ

องคการและปจเจกบุคคล 

กกกกกกกกติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2530: 266) กลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง ชีวิตการ 

ทํางานท่ีมีศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเปนมนุษยของบุคลากร ซ่ึงเปนชีวิตการทํางานท่ีไม 

ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความจําเปนพื้นฐานของมนุษยในแตละยุคสมัย 

กกกกกกกกเสนาะ ติเยาว (2539: 18) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นหมายถึงปจจัยตางๆ  

ท่ีบงช้ีใหเห็นถึงคุณภาพโดยท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในท่ีทํางาน 

กกกกกกกกผจญ เฉลิมสาร (2540: 24) กลาวไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน  เปนคําท่ีมีความหมาย

กวางครอบคลุมไปในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอม 

ในการทํางานภายในองคการ แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูท่ีลดความตึงเครียดทางจิตใจเพื่อเพิ่ม 

ความพึงพอใจในงานท่ีทํา 

กกกกกกกกพรสุข อัศวนิเวศน (2541: 19) ไดใหคํานิยาม  “คุณภาพชีวิตการทํางาน ” หมายถึง 

ทัศนคติหรือความรูสึกของบุคลากรซ่ึงไดรับมาจากประสบการณการทํางานของเขา  ทําใหเขามี

ความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน และมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ 
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กกกกกกกกสรรเสริญ เตชะบูรพา (2545: 12) ไดใหคํานิยาม “คุณภาพชีวิตการทํางาน” หมายถึง 

ความรูสึกของพนักงานท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุขในการทํางาน และมี 

สุขภาพจิตท่ีดี ท่ีพนักงานไดรับมาจากประสบการณในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพ 

ของพนักงานและองคกร 

กกกกกกกกจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหความหมายของ คุณภาพชีวิตการทํางาน 

สามารถสรุปไดวาคุณภาพชีวิตการทํางาน  หมายถึง การรับรูและประเมินภาวะตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

งานของพนักงาน  ท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มีความสุขในการทํางาน  ซ่ึงจะมีผล       

ตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลและองคกร 

 

การประเมินคุณภาพชีวติจากการทาํงาน 

กกกกกกกกการประเมินคุณภาพชีวิตจากการทํางานตองประเมินจากหลายดาน (Porter et al and 

Walton in smith, 1981: 41 อางใน มัลลิกา เมฆรา, 2544: 9) 

กกกกกกกกคาสสิโอ (Cascio 1989: 25) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลในองคกร

จะตองประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. คาตอบแทน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผลประโยชนของลูกจาง 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ความม่ันคงในงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. การเลือกเวลาปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความเครียดในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. การมีสวนรวมตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของ 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. มีการปกครองแบบประชาธิปไตย 

กกกกกกกกกกกกกกกก8. การแบงปนผลกําไร 

กกกกกกกกกกกกกกกก9. สิทธิในการไดรับเบ้ียบํานาญ 

กกกกกกกกกกกกก10. มีโครงการสงเสริมสวัสดิการของผูปฏิบัติงานหนึ่งสัปดาหทํางาน 4 วัน 

กกกกกกกกคาสต และ โรเซนซวิก (Kast and Rosenzweig 1985: 150) กลาวถึงเกณฑช้ีวัดทางสังคม

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคคลจะตองมีองคประกอบ 11 ประการ ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. บุคคลและครอบครัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. สุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. การติดตอส่ือสาร 
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กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความปลอดภัย 

กกกกกกกกกกกกกกกกุ6. การศึกษาและการฝกอบรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. การทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก8. สวัสดิการและความม่ันคงทางสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก9. รายไดและผลผลิต 

กกกกกกกกกกกกกกกก10. การมีสวนรวมในสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก11. วัฒนธรรมและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

กกกกกกกกวอลตัน (Walton 1973: 12-16) กําหนดวาบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอ

บงช้ี 8 ดาน เปนเกณฑ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 

คาตอบแทนเปนส่ิงหนึ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานไดเนื่องจากบุคคลทุกคนมีความ

ตองการทางเศรษฐกิจและจะมุงทํางานเพื่อใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความตองการนี้

เปนส่ิงจําเปนสําหรับการมีชีวิตรอด บุคคลซ่ึงนอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทน

สําหรับตนแลวยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ

ในการตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนท่ีจะบงช้ีวามีคุณภาพชีวิตการทํางานนั้นจะพิจารณาในเร่ือง 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ความเพียงพอ คือ คาตอบแทนท่ีไดจากการทํางานนั้นเพียงพอท่ีจะ

ดํารงชีวิตตามมาตรฐานและสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ความยุติธรรม ซ่ึงประเมินความสัมพันธระหวางคาตอบแทนกับ

ลักษณะงานพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไดรับจากงานของตนกับงานอ่ืนท่ีมี

ลักษณะคลายๆ กัน 

กกกกกกกก2. สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 

Conditions) คือ ผูปฏิบัติงานควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและส่ิงแวดลอมของการ

ทํางานท่ีปองกันอุบัติเหตุและไมเกิดผลเสียหายตอสุขภาพและความปลอดภัย ซ่ึงเปนการควบคุม

สภาพทางกายภาพ 

กกกกกกกก3. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth 

and Security) คือ งานท่ีผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว และการขยายความสามารถ

ของตนเองใหไดรับความรูและทักษะใหมๆ จะมีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนตําแหนงหนาท่ีท่ี

สูงข้ึน ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวบงช้ีเร่ืองความกาวหนาและความม่ันคงในการ

ทํางานมีเกณฑการพิจารณา คือ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก 3.1 มีการทํางานท่ีพัฒนา หมายถึง ไดรับผิดชอบไดรับมอบหมายงานมาก

ข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2 มีแนวทางกาวหนา หมายถึง มีความคาดหวังท่ีจะไดรับการเตรียม

ความรูทักษะเพื่องานในหนาท่ีท่ีสูงข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 โอกาสความสําเร็จเปนความกาวหนาของโอกาสท่ีจะทํางานใหประสบ

ผลสําเร็จในองคการหรือในสายงานอาชีพอันเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน สมาชิกครอบครัวหรือ

ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 ความม่ันคง หมายถึง มีความม่ันคงของการวาจางและรายไดท่ีจะไดรับ 

กกกกกกกก4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Us and 

Develop Human Capacities เปนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนี้  เปนการให

ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา การอบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล เปนส่ิงบงบอก

ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประการหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหบุคคลสามารถทําหนาท่ีโดยใชศักยภาพท่ีมีอยู

อยางเต็มท่ี มีความเช่ือม่ันในตนเองและเม่ือมีปญหาก็จะใชการแกไขตอบสนองในรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมพึงกระทําเปนผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต 

กกกกกกกกการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนี้ในดานทักษะความรู ท่ีจะทําใหงานมีคุณภาพ

สามารถพิจารณาจากเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4.1 ความเปนอิสระหรือการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากนอยท่ี

ผูปฏิบัติงานมีอิสระ สามารถควบคุมงานดวยตนเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4.2 ทักษะท่ีซับซอน เปนการพิจารณาความมากนอยของงานท่ีผูปฏิบัติได

ใชความรูความชํานาญมากข้ึนกวาท่ีจะปฏิบัติดวยทักษะคงเดิม เปนการขยายขีดความสามารถใน

การทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4.3 ความรูใหมและความเปนจริงท่ีเดนชัด คือ บุคคลไดรับการพัฒนาให

รูจักหาความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและแนวทางตางๆ ในการปฏิบัติงานและผลท่ีจะเกิดข้ึน

จากแนวทางนั้นๆ เพื่อทําใหบุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลท่ีเกิดข้ึนอยาง

ถูกตองและเปนท่ียอมรับ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ภารกิจท้ังหมดของงาน เปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ีเกี่ยว

การทํางาน ผูปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญท่ีจะปฏิบัติงานนั้นไดดวยตัวเอง ทุก

ข้ันตอนมิใชปฏิบัติไดเปนบางสวนของงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสรรถภาพในการทํางาน ตองมีการวางแผนท่ี

ดีในการปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน 
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กกกกกกกก5. การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Social Integration in the Work 

Organization) การทํางานรวมกันเปนการท่ีผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบัติงานให

สําเร็จได มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี ซ่ึงเปนการเกี่ยวของกับสังคมขององคการ

ธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางานซ่ึงมีลักษณะ

ดังกลาวนี้ พิจารณาไดจากความเปนอิสระจากอคติ เปนการพิจารณาการทํางานรวมกัน โดยคํานึงถึง

ทักษะความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรยึดถือเร่ืองสวนตัวมากกวาความสามารถในการ

ทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 ไมมีการแบงช้ันวรรณะในองคการหรือทีมงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 การเปล่ียนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวาบุคคลทุก

คนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกวาเดิมได 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 มีการสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน มีความเขาใจในลักษณะของบุคคลในการสนับสนุนทางอารมณ สังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.4 มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันท่ีดีในองคการมีความสําคัญ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 5.5 มีการติดตอส่ือสารในลักษณะเปดเผย  คือ สมาชิกในองคการ หรือ

บุคคลท่ีทํางานควรแสดงความคิดเห็นความรูสึกของตนเองอยางแทจริงตอกัน 

กกกกกกกก6. สิทธิสวนบุคคล (Constitutionalism in the Work Organization) หมายถึง การบริหาร

จัดการท่ีใหเจาหนาท่ีหรือพนักงาน ไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายและ

แสดงออกในสิทธิซ่ึงกันและกัน หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน บุคคลตองไดรับ

การเคารพในสิทธิสวนตัวเปนองคประกอบหนึ่งของการบงช้ีคุณภาพชีวิตการทํางานซ่ึงสามารถ

พิจาณาไดจาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.1 ความเฉพาะของตน เปนการปกปองขอมูลเฉพาะของตนในลีกษณะการ

ปฏิบัติงาน ผูบริหารอาจตองการขอมูลตาง เพื่อการดําเนินงาน ซ่ึงผูปฏิบัติก็จะใหขอมูลเฉพาะท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีสิทธิท่ีจะไมใหขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนเฉพาะสวนตัว ครอบครัวซ่ึงไม

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 6.2 มีอิสระในการพูด คือ การมีสิทธิท่ีจะพูดถึงการปฏิบัติงาน นโยบาย 

เศรษฐกิจ หรือสังคมขององคการตอผูบริหาร โดยปราศจากความกลัววาจะมีผลตอการพิจารณา

ความดีความชอบของตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 6.3 มีความเสมอภาค เปนการพิจารณาถึงความตองการรักษาความเสมอ

ภาคในเร่ืองของบุคคล กฎระเบียบ ผลท่ีพึ่งไดรับ คาตอบแทนและความม่ันคงในงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.4 ใหความเคารพตอหนาท่ี ความเปนมนุษยของผูรวมงาน 
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กกกกกกกก7. ภาวะอิสระจากงาน (Work and the Tatal Life Space) คือ การท่ีบุคคลจัดเวลาในการ

ทํางานของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัวและกิจกรรม

อ่ืนๆ  

กกกกกกกก8. ความเปนประโยชนตอสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิจกรรม

การทํางานท่ีดําเนินไปในลักษณะท่ีไดรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงกอใหเกิดการเพิ่มพูนคุณคา

ความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบัติ เชน ความรูสึกของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีรับรูวา องคการ

ของตนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับผลผลิต การจํากัดของเสีย เทคนิคทางการตลาด 

การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและอ่ืนๆ  

กกกกกกกกสมยศ นาวีการ (2538: 6 อางใน โสภณ งามขํา 2547: 12) คุณลักษณะของคุณภาพชีวิต

การทํางานท่ีดีจะประกอบดวย 

1. ความม่ันคง 

2. ผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 

3. ความยุติธรรมภายในสถานท่ีทํางาน 

4. งานท่ีนาสนใจและทาทาย 

5. การมอบหมายหลายดาน 

6. การควบคุม สถานท่ีทํางานและตนเอง 

7. ความทาทาย 

8. ความรับผิดชอบ 

9. โอกาสเรียนรูและเจริญเติบโต 

10. การรูผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน 

11. อํานาจหนาท่ี 

12. การยกยอง 

แนวทางทีสํ่าคญัทีท่าํให้เกดิคุณภาพชีวติการทาํงาน 

กกกกกกกกไดมีนักวิชาการเสนอแนวทางไวหลายทาน (เช่ียวชาญ 2530: 122–127, อางถึงใน ฟาใส 

พุมเกิด 2547: 16-17) โดยใหทรรศนะตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานและประสิทธิผลของ

องคการ ไดแก 

กกกกกกกก1. การปรับปรุงบรรยากาศขององคการ (Modifying the Organizational Climate) 

Stress ไดใหความหมายของบรรยากาศขององคการวา เปนเร่ืองของความรูสึกนึกคิดของพนักงานท่ี

มีตอองคการท่ีพวกเขาสังกัดอยูถาหากสภาพแวดลอมการทํางานสามารถทําใหความรูสึกนึกคิดของ

พนักงานมีภาพพจนท่ีดีตอองคการยอมทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน 
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ยอมหมายถึงคุณภาพชีวิตการทํางานนั่นเอง บรรยากาศขององคการประกอบดวยมิติตางๆได 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 โครงสรางของการทํางาน  (Task Structure) หมายถึงสํารวจดูวา

ความรูสึกนึกคิดของพนักงาน เกี่ยวกับโครงสรางการทํางานเปนอุปสรรคตอการทํางานหรือไม  เชน 

กฎระเบียบ ท่ีไมยืดหยุน การทํางานมีข้ันตอนท่ียุงยากซับซอน เปนตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ระบบการใหรางวัล  (Reward Systems) ตองทําการวิเคราะหวาเปน

ระบบท่ีมีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพหรือไม 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3 ความเปนอิสระ  (Autonomy) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานวามี

อิสระและไดรับอนุญาตจากองคการ  ใหสามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นโดยไมเปนอันตรายตอ

ชีวิตการทํางานหรือมีความอิสระเพียงพอท่ีจะตัดสินใจและคิดสรางสรรคงานใหมๆข้ึนมา 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.4 ความอบอุนและการสนับสนุน  (Warmth and Support) หมายถึง

ภาวะการเปนผูนําของหัวหนาท่ีใหความอบอุนหรือการสนับสนุนตอสมาชิกในการทํางานและ

ความกาวหนา 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 การยอมรับในเร่ืองความขัดแยง (Tolerance of Conflict) หมายถึงการ 

วิเคราะหวาองคกรทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกวาความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสามารถไดรับการ

ยอมรับใหเกิดข้ึนไดหรือไม 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 ความรักในหมูคณะ  (Esprit) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของพนักงานท่ี

เห็นวาสมาชิกภายในองคกรมีความรักกันฉันทเพื่อนในการทํางานรวมกันหรือไม 

กกกกกกกก2. การออกแบบงานใหม  (Job Redesign) Hack man ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ  การ

ออกแบบงานใหม หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงลักษณะงานเพื่อท่ีจะนําไปสูคุณภาพ

ชีวิตการทํางานและผลิตผลขององคกรซ่ึงมีหลายวิธี  อาทิเชน  การทําใหงานมีความหมายมากข้ึน  

(Job Enrichment) ซ่ึงหมายถึง มีอิสระในการทํางานและมีความรับผิดชอบมากข้ึน  ทําใหพนักงาน

รูสึกไมเบ่ือหนายและเกิดความพึงพอใจในการงานซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา  การขยายงานในแนวดิ่ง  

(Vertical Expansion of The Worker’s Job) เปนลักษณะงานซ่ึงยากกวาและมีระดับสูงกวาการทําให

งานขยายกวางมากข้ึน  (Job Enlargement) เปนการขยายงานใหมีอิสระหลากหลายแตลักษณะงานท่ี

เพิ่มข้ึนเปนงานท่ีอยูในระดับเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวาการขยายงานใน

แนวราบ (Horizontal Expansion of The Worker’s Job) 

กกกกกกกก3. การบริหารแบบมีสวนรวม  (Participative Management) หมายถึง ระบบของการ

จัดการท่ีพนักงานในองคกรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานซ่ึงมีผลกระทบ

ตอตัวพนักงาน เพราะการเขามามีสวนรวมเปนการทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน 
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กกกกกกกก4. การสรางกลุมคุณภาพ  (Quality Circles) หมายถึง กลุมของพนักงานท่ีจัดตั้งข้ึนมา

โดยความสมัครใจ โดยความสนับสนุนจากฝายบริหารระดับสูง และมีการพบปะและประชุมกันเพื่อ 

รวมกันในการกําหนด  วิเคราะหและแกปญหาในขอบเขตการทํางานซ่ึงพนักงานสามารถเขามามี

สวนรวมในการแกปญหาซ่ึงจะทําใหแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมีมากข้ึนและจะมีผล 

กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานดวย 

 

3. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอจอมบึง 

กกกกกกกกลักษณะของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกก3.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาคตามมาตรา 6 

แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 

กําหนดใหจัดตั้งการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟาสวนภูมิภาค ” เรียกโดยยอวา “กฟภ. ” และให

เรียกช่ือภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY” เรียกช่ือโดยยอวา “PEA” 

มีวัตถุประสงคดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1 ผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟา 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือท่ี

เปนประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกก3.2 อํานาจในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 

และ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา 13 ไดกําหนดอํานาจการกระทําการตางๆ ซ่ึงอยู

ภายใตขอบเขตแหงวัตถุประสงคของมาตรา 6 ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจดําเนินการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1. ในเขตภูมิภาคซ่ึงอยูนอกเขตทองท่ีท่ีการไฟฟานครหลวง

ดําเนินการอยู 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2. ในประเทศใกลเคียง 

กกกกกกกกกกกกกก   3.2.2 สราง ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม และ

ดําเนินงานเกี่ยวกับเคร่ืองใชบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3 ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับ

จํานอง โอน รับโอน แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ 

ตลอดจนรับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 
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กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.4 สํารวจและวางแผนท่ีจะทําใหมหรือขยายเพิ่มเติมภายในทองท่ีตาม 

3.2.1  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.5 กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 

สายสงศักยสูง หรือสายสงศักยต่ํา และเคร่ืองอุปกรณอ่ืนๆ ตลอดจนเช่ือเพลิงซ่ึงใชในการผลิต 

พลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหถูกตองตามหลักวิชาและหลักเศรษฐกิจ รวมท้ังวาง

นโยบาย และควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟาในโรงผลิต พลังงานไฟฟาตางๆ ของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.6 กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟาภายใตบังคับมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโนบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดคาบริการ และส่ิง

อํานวยความสะดวกตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคาคาบริการ

และส่ิงอํานวยความสะดวก 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.7 จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสิน ของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.8 กูยืมเงินหรือลงทุน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.9 ออกพันธบัตรหรือตราวารอ่ืนใดเพื่อการลงทุน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.10 จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเปนประโยชนแกกิจการของการไฟฟา

สวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.11 เขารวมกิจการกับหนวยงานอ่ืน ไมวาจะเปนของเอกชนหรือรัฐ ท้ัง

ในประเทศและนอกประเทศ หรือกับองคกรระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัท

มหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.12 กระทําการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให

สําเร็จตามวัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกก3.3 ประเภทของกิจการ 

กกกกกกกกการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค อยูภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงมหาดไทย กอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยโอน

บรรดาทรัพยสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบขององคการ 
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4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กกกกกกกก เนื่องจากสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคการมี

ความสําคัญตอองคการเปนอยางมาก เพราะเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน สุขภาพจิตของ

คนมีความสําคัญเทากับสุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิตเกิดข้ึนไดกับทุกคนทุกกลุมอาชีพและเม่ือคน

เกิดปญหาสุขภาพจิตข้ึนแลวก็จะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคกร ยิ่งใน

สภาพปจจุบันท่ีมีการแขงขันกันสูงและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมมีการเปล่ียนแปลงใน

แทบจะทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะดานการเมืองซ่ึงมีความขัดแยงกันอยางมาก 

อาจทําใหปญหาสุขภาพจิตยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนและยังสงผลไปยังคุณภาพชีวิตในการทํางาน

มากข้ึนดวย  ดวยเหตุผลตางๆ ดังนี้ทําใหมีผูใหความสําคัญและทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง

สุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ (กรณีศึกษา : การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอจอมบึง) เกี่ยวกับสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของหลากหลายทานไมวา

จะเปนการทําวิจัยภายในประเทศ และตางประเทศ ดังนี้ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัสุขภาพจิตและคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกฟาใส พุมเกิด (2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและสุขภาพจิตของผูชวยเหลือคนไข

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยใชกลุมตัวอยางในการศึกษา 199 คน ผลการวิจัยพบวา ผูชวยเหลือ

คนไขโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลางและมีสุขภาพจิต

อยูในระดับเทากับคนท่ัวไป ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส สภานะทางเศรษฐกิจ และอายุ

งานท่ีแตกตางกัน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูชวยเหลือคนไขโรงพยาบาลนพรัตนราช

ธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนอายุระดับการศึกษาและกลุมงาน ไมสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของผูชวยเหลือคนไข ปจจัยสวนบุคคลทางดานสถานภาพสมรส สงผลตอ

สุขภาพจิตของผูชวยเหลือคนไขโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สวนอายุ ระดับการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ อายุงานและกลุมงานไมสงผลตอสุขภาพจิต คุณภาพ

ชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพจิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กกกกกกกก เกษสุรางค เทพศักดิ์ (2544) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพจิตตามความ

คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน จํานวน 45 

คน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอล้ี จังหวัด

ลําพูน  มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับนอย และเม่ือพิจารณา

รายละเอียดเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยดานการบริหารโรงเรียน มีผลตอภาวะสุขภาพจิตในระดับ
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ปานกลาง ในขณะท่ีปจจัยดานสวนตัว ดานความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน และดาน

ความสัมพันธกับผูรวมงานมีผลตอภาวะสุขภาพจิตในระดับนอย 

กกกกกกกกนภดล มีเพียร (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานความเปนประโยชนตอ สังคม

ของงานและองคการอยูในระดับสูง  คุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาความรู

ความสามารถ ดานบูรณาการทางสังคม  ดานสิทธิของพนักงาน  และดานเวลาทํางานกับชีวิตสวนตัว

มีระดับปานกลาง และผลทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับตําแหนงและระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี

ผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน สวนเพศ อายุสถานภาพสมรส จํานวนบุตร 

และการมีรายไดพิเศษ ไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

กกกกกกกก ในการศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงาน  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative Research) โดยใชเทคนิคการสํารวจ  (Survey technique) และมีวัตถุประสงคเพื่อหา

ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิต โดยมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ประชากร 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ข้ันตอนในการรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากร 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานท่ีทํางานอยูในสํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง โดยทําการเก็บขอมูลจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 

ทุกคนมีจํานวนท้ังส้ิน 110 คน  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีท้ังหมด 4 สวน ประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกก ส่วนที ่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอ

คําถามประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา อายุการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง 

เงินเดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก ส่วนที ่2 เปนแบบสอบถามสํารวจสุขภาพจิต  ผูวิจัยเลือกใชดัชนีช้ีวัด

สุขภาพจิตคนไทยแบบสมบูรณ (Thai Mental Health Indicators) ซ่ึงพัฒนาโดยนายแพทยอภิชัย  

มงคล และคณะ(โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร:  2546) เปนแบบสอบถามมาตรฐานและ

เผยแพรใหประชาชนโดยท่ัวไปไดนําไปใช  โดยลักษณะของแบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 ดาน

คือ ดานบวกและดานลบ 

กกกกกกกกกกกกกกกกขอคําถามทางบวกไดแก ขอท่ี  1, 2, และ 6-15  

กกกกกกกกกกกกกกกกขอคําถามทางลบไดแก ขอท่ี 3, 4, 5 
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กกกกกกกก เกณฑการใหคะแนน ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย มีการใหคะแนนแบบประเมิน โดย

แบงเปน กลุมท่ี 1 ไดแกขอ 1, 2 และ 6-15 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกไมเลย  ให 0 คะแนน 

กกกกกกกกกกกกกกกกเล็กนอย  ให 1 คะแนน 

กกกกกกกกกกกกกกกกมาก   ให 2 คะแนน 

กกกกกกกกกกกกกกกกมากท่ีสุด ให 3 คะแนน 

กกกกกกกกกลุมท่ี 2 ไดแกขอ 3, 4, 5 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกไมเลย  ให  3คะแนน 

กกกกกกกกกกกกกกกกเล็กนอย  ให 2 คะแนน 

กกกกกกกกกกกกกกกกมาก   ให 1 คะแนน 

กกกกกกกกกกกกกกกกมากท่ีสุด ให 0 คะแนน 

กกกกกกกกการแปลผลสุขภาพจิต ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตมีท้ัง 15 ขอ มีคะแนนเต็ม 45 คะแนน เม่ือ

ผูตอบไดประเมินตนเองแลว และรวมคะแนนทุกขอไดคะแนนเทาไร สามารถนํามาเปรียบเทียบกับ

เกณฑปกติท่ีกําหนดดังนี้ (นพ.อภิชัย มงคล และคณะ, 2546: แบบทดสอบสุขภาพจิตฉบับส้ัน) 

  35 – 45 คะแนน  หมายถึง  มีสุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป (Good) 

 28 – 34 คะแนน  หมายถึง  มีสุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป (Fair) 

 0 – 27 คะแนน  หมายถึง  มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป (Poor) 

กกกกกกกก ในกรณีท่ีมีคะแนนอยูในกลุมท่ีมีสุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป อาจชวยเหลือตนเอง

เบ้ืองตนโดยขอรับบริการการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน  

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยดัดแปลงมาจากเกณฑบงช้ีคุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton โดย

ผูวิจัยอางอิงมาจาก (โสภณ งานขํา 2547: 30) 

กกกกกกกกแบบสอบถามดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยคําถาม 8 ดาน คือ 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม 

2.  ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

3. ดานโอกาสพัฒนาและใชศักยภาพของบุคคล  

4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

6. ดานสิทธิสวนบุคคล 

7. ดานภาวะอิสระจากงาน 
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8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ลักษณะของคําถามแบงเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ โดยกําหนดคะแนนแตละอันดับ ดังนี้ 

  มากท่ีสุด  มีคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

  มาก   มีคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

  ปานกลาง  มีคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

  นอย   มีคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

  นอยท่ีสุด  มีคะแนนเทากับ 1 คะแนน 

กกกกกกกกเกณฑการคิดคะแนนและการประเมินผลแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยคิด

จากคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงความหมายของคาคะแนนเฉล่ียมี ดังนี้                 

  คะแนนเฉล่ีย   หมายถึง  

  4.50 – 5.00  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูงมาก  

  3.50 – 4.49  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง 

  2.50 – 3.49  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับต่ํา 

  1.00 – 1.49  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับต่ํามาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก ส่วนที ่4 เปนคําถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

พนักงาน 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

กกกกกกกก1. การตรวจสอบความเท่ียงตรง  (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไป ให

อาจารยท่ีปรึกษาในการทําวิจัย และอาจารยผูเช่ียวชาญอีก 2 ทาน คือ อาจารยประพล เปรมทองสุข

และ อาจารยนภดล โตวิชัยกุล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) แลวจึง

นํามาแกไขปรับปรุง 

 

3. ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก1. ศึกษาจากทฤษฎี  เอกสาร  ขอมูล และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษา 

กกกกกกกก2. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปสอบถามกับ  พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

จอมบึง และดําเนินการเก็บขอมูลดวยตัวเอง 
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กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูศึกษาไดดําเนินการ โดยการรวบรวมขอมูล

เปน 2 ประเภทคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากหนังสือหรือเอกสาร

ตางๆ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและจากงานวิทยานิพนธตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

กกกกกกกกกกกกกกกก ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

จอมบึงจํานวนท้ังหมด 93 คน ตามท่ีไดกําหนดไว 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 ผูศึกษาขอความรวมมือจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอม

บึงใหตอบแบบสอบถามท่ีผูศึกษาจัดทําและรวบรวมข้ึน โดยรอใหผูกรอกแบบสอบถามกรอกให

สมบูรณ และรอรับแบบสอบถามกลับมาดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 กําหนดเวลาทําการเก็บขอมูลตั้งแตเวลา 10.00 – 16.00 น. ทุกวัน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบ และวิเคราะหในข้ันตอไป 

4. วธีิวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกวธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. การวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยแยกการคํานวณดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี 

รอยละ ในการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลทางประชากร ซ่ึงไดแก เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา 

อายุการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง เงินเดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหไดแก คาคะแนนเฉล่ีย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยกําหนดเกณฑในการแปล

ความหมายเพื่อจัดระดับคาเฉล่ียออกเปนชวง ดังตอไปนี้ 

 35 – 45 คะแนน  หมายถึง  มีสุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป (Good) 

 28 – 34 คะแนน  หมายถึง  มีสุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป (Fair) 

 0 – 27 คะแนน  หมายถึง  มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป (Poor) 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก3. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับสุขภาพจิต  

สถิติท่ีใชคือสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. วิเคราะหสวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยนําขอเสนอแนะมา

เรียบเรียงและนับจํานวนขอคิดเห็นท่ีเหมือนกับเพิ่มจํานวนความถ่ี 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ(กรณีศึกษา : การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) มี

วัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี ้

กกกกกกกกประชากรท่ีทําการศึกษาคือ ผูท่ีทํางานในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง มีจํานวน

ท้ังส้ิน110 คน เนื่องจากกลุมประชากรเปนกลุมประชากรขนาดเล็ก จึงเปนการศึกษากลุมประชากร

ท้ังหมดและไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม พรอมกับเก็บขอมูลไดจํานวน

ท้ังส้ิน 110 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมประชากรท้ังหมด 

กกกกกกกกผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหโดยการแบงการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลออกเปน 4 

สวน ดังตอไปนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอจอมบึง 

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 2 ระดับสุขภาพจิต 

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 3 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต 

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 
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ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอจอมบึง 

ตารางที ่1 จํานวนและรอยละของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ  

                 ระดับการศึกษา สถานภาพในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน อายุการปฏิบัติงานและ 

                 อัตราเงินเดือนท่ีไดรับ 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

เพศ     

       ชาย 67 60.9 

       หญิง 43 39.1 

รวม 110 100 

สถานภาพ     

       โสด 40 36.4 

       สมรส 66 60 

       หมาย 2 1.8 

       แยกกันอยุ 2 1.8 

รวม 110 100 

อายุ     

       ไมเกิน 20 ป 11 10 

       21 - 25 ป 27 24.5 

       26 - 30 ป 24 21.8 

       31 - 35 ป 12 10.9 

       36 - 40 ป 26 23.6 

       41 - 45 ป 6 5.5 

       46 - 50 ป 1 0.9 

       51 - 55 ป 2 1.8 

       56 ปขึ้นไป 1 0.9 

รวม 110 100 
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ตารางที่ 1 (ตอ)   

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา     

       ประถมศึกษา 6 5.5 

       มัธยมศึกษาตอนตน 25 22.7 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 26.4 

       ปริญญาตรี 42 38.2 

       ปริญญาโทหรือมากกวาน้ี 1 0.9 

       อื่นๆ 7 6.4 

รวม 110 100 

สถานภาพในการทาํงาน     

       คนงาน 14 12.7 

       ลูกจาง 38 34.5 

       พนักงาน 58 52.7 

รวม 110 100 

ระดบัตาํแหน่งงาน     

       พนักงานระดับ 1 -3 26 23.6 

       พนักงานระดับ 4 - 6 32 29.1 

รวม 58 52.7 

อายุการปฏิบัตงิานในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค     

       ไมเกิน 3 ป 56 50.9 

       4 -8 ป 43 39.1 

       9 -13 ป 8 7.3 

       19 - 24 ป 2 1.8 

       25 ปขึ้นไป 1 0.9 

รวม 110 100 
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ตารางที ่1 (ต่อ)   

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

การไฟฟ้าในสังกดั     

       การไฟฟาช้ัน 3 110 100 

รวม  110 100 

      

อตัราเงนิเดอืนทีไ่ด้รับ     

        ไมเกิน 10,000 บาท 68 61.8 

       10,001 - 20,000 บาท 34 30.9 

       20,001 - 30,000 บาท 6 5.5 

       30,001 - 40,000 บาท 1 0.9 

       40,000 บาท ขึ้นไป 1 0.9 

รวม 110 100 

      

 

กกกกกกกกจากตารางที ่ 1 พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุอยูในชวง             

21 – 25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงาน ระดับตําแหนงงานระดับ 4 -6 มีอายุงานไมเกิน 

3 ป สังกัดอยูในการไฟฟาช้ัน 2 อัตราเงินเดือนท่ีไดรับไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.9, 60, 

24.5, 38.2, 52.7, 29.1, 50.9 และ61.8 ตามลําดับ 
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ตอนที ่2 ขอมูลดานสุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง 

ตารางที ่2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการประเมินแบบทดสอบท่ีเกี่ยวกับ  

                สุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง 

แบบทดสอบ 

สุขภาพจิต 

การประเมนิสุขภาพจิต 
 

ระดบั 

สุขภาพ

จิต 

ไม่เลย เลก็ 

น้อย 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

 

(µ ) 

 

(S.D.

) 

 

1. การรู้สึกพงึพอใจในชีวติ 8 

(7.3) 

 9 

( 8.2) 

  53 

(48.2) 

40 

(36.4) 

2.13 0.85 มาก 

2. การรู้สึกสบายใจ 1 

(0.9) 

27 

(24.5) 

 57 

(51.8) 

25 

(22.7) 

1.96 0.71 มาก 

3. การรู้สึกเบื่อหน่ายกบัการใช้

ชีวติประจําวนั 

45 

(40.9) 

 40 

(36.4) 

21 

(19.1) 

4  

(3.6) 

2.14 0.85 ไมเลย 

4. การรู้สึกผดิหวงัตนเอง 50 

(45.5)   

42 

(38.2) 

12  

(10.9) 

6 

( 5.5) 

2.23 0.85 ไมเลย 

5. การรู้สึกว่าชีวติของท่านมแีต่

ความทุกข์ 

45 

(40.9)   

40 

(36.4) 

19  

(17.3) 

6 

( 5.5) 

2.12 0.88 ไมเลย 

6. การสามารถทาํใจยอมรับได้

สําหรับปัญหาทีย่ากจะแก้ไข 

 4 

(3.6) 

 33 

(30.0) 

62  

(56.4) 

11 

(10.0) 

1.72 0.68 มาก 

7. การมัน่ใจว่าจะสามารถควบคุม

อารมณ์ได้เมือ่มเีหตุการณ์คบัขัน

หรือร้ายแรงเกดิขึน้ 

 4 

(3.6) 

35 

(31.8) 

 60 

(54.5) 

11 

(10.0) 

1.70 0.69 มาก 

8. ความมัน่ใจทีจ่ะเผชิญกบั

เหตุการณ์ร้ายแรงทีเ่กดิขึน้ในชีวติ 

 2 

(1.8) 

34 

(30.9) 

61  

(55.5) 

13 

(11.8) 

1.77 0.67 มาก 

9. ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมือ่ผู้อืน่

มทุีกข์ 

4 

(3.6) 

29 

(26.4) 

67 

(60.9) 

10 

( 9.1) 

1.75 0.66 มาก 

10. ความรู้สึกเป็นสุขในการ

ช่วยเหลอืผู้อืน่ทีม่ปัีญหา 

1 

(0.9) 

24 

(21.8) 

 60 

(54.5) 

25 

(22.7) 

1.99 0.69 มาก 

11. การให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้อืน่

เมือ่มโีอกาส 

4 

(3.6) 

19 

(17.3) 

 59 

(53.6) 

28 

(25.5) 

2.00 0.76 มาก 

12. ความรู้สึกภูมใิจในตนเองเสมอ  0 

 

19 

(17.3) 

56  

(50.9) 

35 

(31.8) 

2.14 0.68 มาก 
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แบบทดสอบ 

สุขภาพจิต 

การประเมนิสุขภาพจิต  

ระดบั 

สุขภาพ

จิต 

 

ไม่เลย เลก็ 

น้อย 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

 (µ ) 

 

(S.D.) 

 

13. ความรู้สึกมัน่คงปลอดภัย เมือ่

อยู่ในครอบครัว 

 0 

 

20 

(18.2) 

39  

(35.5) 

 51 

(46.4) 

2.28 0.75 มาก

ที่สุด 

14. การป่วยหนัก ท่านเช่ือว่า

ครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี 

1 

(0.9) 

18 

(16.4) 

37 

(33.6) 

54  

(49.1) 

2.30 0.77 มาก

ที่สุด 

15. สมาชิกในครอบครัวมคีวามรัก

และความผูกพนัต่อกนั 

2 

(1.8) 

 9 

(8.2) 

29 

(26.4) 

70  

(63.6) 

2.51 0.72 มาก

ที่สุด 

รวม          2.05  1.05 มาก 

 

กกกกกก กกจากตารางที ่ 2 ผลการวิจัย พบวาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง มี

ประสบการณดานสุขภาพจิตในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันตอกัน    

(µ = 2.51) รองลงมาคือ ความเช่ือท่ีวาครอบครัวจะดูแลเปนอยางดีเม่ือปวยหนัก (µ = 2.30) 

ความรูสึกท่ีม่ันคงปลอดภัย เม่ืออยูในครอบครัว (µ = 2.28) กกระดับมาก ผลการวิจัย พบวามี

ประสบการณดานสุขภาพจิต ดังนี้  ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเสมอ ( µ  = 2.14) รองลงมาคือ 

รูสึกพึงพอใจในชีวิต     (µ  = 2.13)  

 

ตารางที ่3 จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของคะแนนการแปลผลสุขภาพจิตตามชวงคะแนนมาตรฐาน

ของบุคลากร การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง โดยจําแนกตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต 

ช่วงคะแนนมาตรฐาน การแปลผล ค่าเฉลีย่ของคะแนน              จํานวน 

                35 – 45 สุขภาพจิตดกีว่าคนทัว่ไป (Good) 36.97 39 

(35.5) 

                28 – 34 สุขภาพจิตเท่ากบัคนทัว่ไป (Fair) 30.97 36 

(32.7) 

                  0 – 27 สุขภาพจิตตํา่กว่าคนทัว่ไป (Poor) 23.82 35 

(31.8) 

 

กกกกกกกกจากตารางที ่ 3 พบวา พนักงานมีระดับสุขภาพจิต ดังนี้ ระดับสุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป 

อยูในระดับสูงท่ีสุด (µ  = 36.97) จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมา ระดับสุขภาพจิต
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เทากับคนท่ัวไป (µ  = 30.97) จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 32.7 และระดับสุขภาพจิตต่ํากวาคน

ท่ัวไป     (µ  = 23.82) จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 31.8  

 

ตอนที ่3 ขอมูลดานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ตารางที ่4 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ      

                ไฟฟา  สวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม                  

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  มากทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด  (µ ) (S.D.) 

ชีวติ

การ

ทาํงาน 

1.ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ

ยุตธิรรม 

  

  

1.1 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง

ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ

องคกรที่ลักษณะงานเดียวกัน  

36 

(32.7) 

 

49 

(44.5) 

 

4 

(3.6) 

 

0 

0 

 

3.67 

 

 

0.82 

 

 

มาก 

 

 

1.2 เงินเดือนรายไดพิเศษอื่น ๆที่

ทานไดรับพอเพียงสําหรับเปน

คาใชจายในแตละเดือน 

3 

(2.7) 

 

47 

(42.7) 

 

53 

(48.2) 

 

6 

(5.5) 

 

1 

(0.9) 

 

3.40 

 

0.68 

 

ปาน

กลาง 

 

1.3 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง

ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน 

13 

(11.8) 

 

42 

(38.2) 

 

48 

(43.6) 

 

7 

(6.4) 

 

 

0 

 

3.55 

 

 

0.78 

 

 

มาก 

 

 

1.4 หนวยงานทานจัดบริการและ

สวัสดิการอื่นๆ ที่จําเปนไดอยาง

เหมาะสม 

13 

(11.8) 

 

51 

(46.4) 

 

44 

(40.0) 

 

2 

(1.8) 

 

 

0 

 

3.68 

 

 

0.70 

 

 

มาก 

 

 

รวม           3.57 0.75 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางที ่ 4 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน

ระดับสูง (µ  = 3.57) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ หนวยงานของทานจัดบริการและสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีจํา

21 

(19.1) 
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เปนไดอยางเหมาะสม (µ  = 3.68) รองลงมาคือ การไดรับคาตอบแทนอยางยุติธรรมเม่ือ

เปรียบเทียบกับองคกรท่ีลักษณะงานเดียวกัน เชน กฟผ., กฟน. (µ  = 3.67) 

 

ตารางที ่5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ    

                 ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

ชีวติ

การ

ทาํงาน 

2.สภาพการทาํงานทีป่ลอดภัยและ

ส่งเสริมสุขภาพ     

2.1 ทานมีความรูสึกปลอดภัยใน

สภาพแวดลอมการทํางาน 

31 

(28.2) 

28 

(25.5) 

39 

(35.5) 

11 

(10.0) 

1 

(0.9) 

3.70 

 

1.01 

 

มาก 

 

2.2 อุปกรณเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสมและเพียงพอตอการ

ใชงาน 

24 

(21.8) 

 

27 

(24.5) 

 

30 

(27.3) 

 

24 

(21.8) 

 

5 

(4.5) 

 

3.37 

 

 

1.17 

 

 

ปาน

กลาง 

 

  

2.3 จํานวนช่ัวโมงการทํางานมี

ความเหมาะสมไมมากหรือนอย

เกินไป 

 

23 

(20.9) 

 

34 

(30.9) 

 

47 

(42.7) 

 

6 

(5.5) 

 

0 

 

3.67 

 

0.86 

 

มาก 

 

2.4 บุคลากรระดับของหนวยงาน

ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

 

8 

(7.3) 

 

36 

(32.7) 

 

61 

(55.5) 

 

5 

(4.5) 

 

0 

 

3.42 

 

0.69 

 

ปาน

กลาง 

 

รวม           3.54 0.96 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางที ่5 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานอยูในระดับสูง (µ  = 3.54) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด (µ  = 3.70) ในขอท่ี 2.1 เร่ือง ทานมี

ความรูสึกปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทํางาน และรองลงมาคือ (µ  = 3.37) ในขอท่ี 2.2 เร่ือง 
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อุปกรณเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใช

งาน 

 

ตารางที ่6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ 

                ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานความกาวหนาและความม่ันคง 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ )  (S.D.) 

ชีวติการ

ทาํงาน 

3. ความก้าวหน้าและความมัน่คง     

3.1 หนวยงานมีความยุติธรรมใน

การใหโอกาสแกพนักงานไดรับ

ความกาวหนาใชความรู

ความสามารถที่มี 

16 

(14.5)  

 

40 

(36.4) 

  

49 

(44.5) 

  

4 

(3.6) 

  

1 

(1.9) 

 

 3.60 

 

 

 

0.81 

 

 

  

มาก 

 

 

  

3.2 หนวยงานของทานให

ความสําคัญกับการพัฒนาความรู

ความสามารถของพนักงาน เชน 

เรื่องของการศึกษาตอ 

 

20 

(18.2) 

 

 

47 

(42.7) 

 

 

38 

(34.5) 

 

 

5 

(4.5) 

 

 

0 

 

 

 

3.74 

 

 

 

0.80 

 

 

 

มาก 

 

 

 

3.3 ทานมีความรูสึกมั่นคงในงาน

กับการที่ไดปฏิบัติงานกับ กฟภ. 

 

 24 

(21.8) 

 

45 

(40.9) 

  

34 

(30.9) 

  

6 

(5.5) 

  

1 

(0.9) 

 

 3.77 

 

 

0.88 

 

  

มาก 

 

  

รวม           3.70 0.83 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางที ่6 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคง ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน

ระดับสูง (µ  = 3.70) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด (µ  = 3.77) ในขอท่ี 3.3 เร่ือง ทานมีความรูสึกม่ันคงใน

งานกับการท่ีไดปฏิบัติงานใน กฟภ. และรองลงมาคือ (µ  = 3.60) ในขอท่ี 3.1 เร่ือง หนวยงานมี

ความยุติธรรมในการใหโอกาสแกพนักงานไดรับความกาวหนาใชความรูความสามารถท่ีมี 
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ตารางที ่7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ       

                 ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง                  

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ )  (S.D.) 

ชีวติการ

ทาํงาน 

4. โอกาสในการพฒันาขีด

ความสามารถของตนเอง       

4.1 หนวยงานสนับสนุนใหทานได

มีโอกาสพัฒนาความรู

ความสามารถ เชน การฝกอบรม 

 

21 

(19.1) 

 

44 

(40.0) 

 

38 

(34.5) 

 

6 

(5.5) 

 

1 

(0.9) 

 

3.70 

 

 

 

0.87 

 

 

 

มาก 

 

 

4.2 ทานมีโอกาสใชความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานได

อยางเต็มที่และมีอิสระ 

 

21 

(19.1) 

 

38 

(34.5) 

 

42 

( 38.2) 

 

9 

(8.2) 

 

0 

 

 

3.64 

 

 

 

0.88 

 

 

 

มาก 

 

 

4.3 ทานสามารถวางแผนและลง

มือปฏิบัติงานไดบรรลุตาม

เปาหมาย 

 

17 

(15.5) 

 

 

37 

(33.6) 

 

 

46 

(41.8) 

 

 

9 

(8.2) 

 

 

1 

(0.9) 

 

 

3.54 

 

 

 

0.88 

 

 

 

มาก 

 

 

4.4 หนวยงานมีการสนับสนุนให

พนักงานไดมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานใหมๆ เสมอ 

 

15 

(13.6) 

 

 

27 

(24.5) 

 

 

52 

(47.3) 

 

 

13 

(11.8) 

 

 

3 

(2.7) 

 

 

3.34 

 

 

 

0.95 

 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

รวม      3.56 0.87 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางที ่7 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานอยูในระดับสูง (µ  = 3.56) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด (µ  = 3.70) ในขอท่ี 4.1 เร่ือง หนวยงาน

สนับสนุนใหทานไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ และคาเฉล่ียต่ําสุด (µ  = 3.34) ในขอท่ี 

4.4 เร่ือง หนวยงานมีการสนับสนุนใหพนักงานไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคผลงานใหมๆ เสมอ 
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ตารางที ่8 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ    

               ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ       

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ )  (S.D.) 

ชีวติ

การ

ทาํงาน 

5. การทาํงานร่วมกนัและ

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน่     

5.1 หนวยงานใหโอกาสพนักงาน

ทุกระดับแสดงความคิดเห็น 

 24 

(21.8) 

 

30 

(27.3) 

  

55 

(50.0) 

  

1 

(0.9) 

  

0 

 

 3.70 

 

 

0.81 

 

  

 มาก 

 

5.2 ทานและเพ่ือนรวมงานมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

 22 

(20.0) 

49 

(44.5)  

35 

(31.8)  

4 

(3.6)  

0 

 

 3.80 

 

0.79 

  

 มาก 

 

5.3 หนวยงานของทานจัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรได

มีโอกาสทํางานรวมกัน 

 16 

(14.5) 

 

48 

(43.6) 

  

42 

(38.2) 

  

4 

(3.6) 

  

0 

 

 3.69 

 

 

0.76 

 

  

มาก 

  

5.4 ในการปฏิบัติงานรวมกัน

สมาชิกกลุมยอมรับความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน 

21 

(19.1)  

 

46 

(41.8) 

  

36 

(32.7) 

  

7 

(6.4) 

  

0 

 

 3.73 

 

 

0.84 

 

  

มาก 

  

รวม           3.73 0.80 มาก 

 

                  จากตารางที ่8 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิต

การทํางานอยูในระดับสูง (µ  = 3.73) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด (µ  = 3.80) ในขอท่ี 5.2 เร่ือง ทานและ

เพื่อนรวมงานมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน และรองลงมาคือ  (µ  = 3.69) ในขอท่ี 5.3 เร่ือง หนวยงาน

ของทานจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสทํางานรวมกัน 
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ตารางที ่9 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ 

                ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานสิทธิสวนบุคคล 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ )  (S.D.) 

ชีวติการ

ทาํงาน 

6.ด้านสิทธิส่วนบุคคล    

6.1 ทานมีสิทธิตัดสินใจในเรื่อง

ตางๆของงานที่ปฏิบัติโดยอิสระ 

 13 

(11.8) 

 

37 

(33.6) 

  

53 

(48.2) 

  

7 

(6.4) 

  

0 

 

3.50 

 

  

0.78 

 

 

 มาก 

 

6.2 บุคลากรในหนวยงานของ

ทานใหความเคารพตอหนาที่ซึ่ง

กันและกัน 

29 

(26.4) 

  

36 

(32.7) 

  

39 

(35.5) 

  

6 

(5.5) 

  

0 

 

3.80 

 

  

0.89 

 

 มาก 

 

6.3 ผูบังคับบัญชารับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอของทาน 

 14 

(12.7) 

34 

(30.9)  

49 

(44.5)  

11 

(10.0)  

2 

(1.8) 

3.42 

  

0.90 

 

มาก 

  

6.4 ผูบังคับบัญชาจะไมรับฟง

ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา

ที่ขัดแยงกับตนเอง 

 13 

(11.8) 

 

33 

(30.0) 

  

40 

(36.4) 

  

14 

(12.7) 

  

10 

(9.1) 

 

 3.22 

 

 

1.10 

 

มาก 

  

รวม           3.55 1.9 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางที ่ 9 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานสิทธิสวนบุคคล ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง              

(µ  = 3.55) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด (µ  = 3.80) ในขอท่ี 6.2 เร่ือง บุคลากรในหนวยงานของทานให

ความเคารพตอหนาท่ีซ่ึงกันและกัน รองลงมาคือ (µ  = 3.22) ในขอท่ี 6.4 เร่ือง ผูบังคับบัญชาจะไม

รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีขัดแยงกับตนเอง 
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ตารางที ่10 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ  

                  ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานภาวะอิสระจากงาน 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ )  (S.D.) 

ชีวติการ

ทาํงาน 

7. ด้านภาวะอสิระจากงาน     

7.1 ทานสามารถแบงเวลาในการ

ทํางาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับ

ครอบครัวอยางเหมาะสม 

 44 

(40.0) 

 

23 

(20.9) 

  

31 

(28.2) 

  

11 

(10.0) 

  

1 

(0.9) 

 

 3.89 

 

 

1.07 

 

  

มาก 

 

  

7.2 ปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบมี

มากจนสงผลกระทบตอชีวิต

สวนตัวและครอบครัว 

17 

(15.5) 

  

14 

(12.7) 

  

33 

(30.0) 

  

31 

(28.2) 

  

15 

(13.6) 

 

2.88 

  

 

1.25 

 

  

 ปาน

กลาง 

 

7.3 แมนอกเวลางาน ทานยังกังวล

และเครียดกับงานที่ตองรับผิดชอบ 

 

8 

(7.3) 

  

12 

(10.9) 

  

18 

(16.4) 

  

45 

(40.9) 

  

27 

(24.5) 

  

 2.35 

 

1.77 

  

ตํ่า 

  

 

7.4 ทานมักจะตองทํางานกินเวลา

เน่ืองจากปริมาณงานมีจํานวนมาก 

8 

(7.3) 

 

28 

(25.5) 

  

28 

(25.5) 

  

24 

(21.8) 

  

22 

(20.0) 

 

2.78 

  

1.23 

  

 ปาน

กลาง 

 

รวม           2.97 1.24 

ปาน

กลาง 

 

กกกกกกกกจากตารางที ่10 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานภาวะอิสระจากงาน ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง               

(µ  = 2.97) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด (µ  = 3.89) ในขอท่ี 7.1 เร่ือง ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน 

เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวอยางเหมาะสม รองลงมาคือ (µ  = 2.35) ในขอท่ี 7.3 เร่ือง แม

นอกเวลาทํางาน ทานยังกังวลและเครียดกับงานท่ีรับผิดชอบ       
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ตารางที ่11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ 

                  ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 

ระดบัความคดิเห็น 

  

ระดบั

คุณภาพ 

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ )  (S.D.) 

ชีวติการ

ทาํงาน 

8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม     

8.1 งานที่ทานรับผิดชอบ

กอใหเกิดประโยชนตอ

สวนรวมและสังคม 

 36 

(32.7) 

 

46 

(41.8) 

  

23 

(20.9) 

  

4 

(3.6) 

  

1 

(0.9) 

 

4.01 

  

 0.87 

 

 มาก 

 

8.2 หนวยงานใหความรวมมือ

และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ

ดานสังคมและ

สาธารณประโยชนเชน 

โครงการพ่ีสอนนอง โครงการ

เรารัก กฟภ. 

 

38 

(34.5) 

 

 

 49 

(44.5) 

 

 

20 

(18.2) 

 

  

3 

(2.7) 

 

 

0 

 

 

 

4.10 

 

 

 

0.79 

 

 

 

มาก 

 

 

  

8.3 ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจ

ในงานที่ทําอยูขณะน้ี 

43 

(39.1)  

36 

(32.7)  

25 

(22.7)  

6 

(5.5) 

0 

 

 4.05 

 

0.91 

  

มาก 

  

8.4 หนวยงานของทานมี

ผลงานและการบริการเปนที่นา

ภาคภูมิใจของทาน 

49 

(44.5) 

 

32 

(29.1) 

  

25 

(22.7) 

  

3 

(2.7) 

  

1 

(0.9) 

 

 4.13 

 

 

0.92 

 

  

 มาก 

 

 

รวม           4.07 0.87 มาก 

รวมทั้งหมด      3.58 1.10  

     

กกกกกกกกจากตารางที ่11 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานความเปนประโยชนตอสังคม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน

ระดับสูง (µ  = 4.07) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด (µ  = 4.13) ในขอท่ี 8.4 เร่ือง หนวยงานของทานมี

ผลงานและบริการเปนท่ีนาภาคภูมิใจของทาน และคาเฉล่ียต่ําสุด ( µ  = 4.01) ในขอท่ี 8.1 เร่ือง งาน

ท่ีทานรับผิดชอบกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม 
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ตอนที ่4 ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรการไฟฟาสวน  

              ภูมิภาคอําเภอจอมบึง        

ตารางที1่2 การคํานวณหาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรการไฟฟา 

                  สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 

 

ตวัแปร 

 

µ   

 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 

(r) 

p-value 

 

คะแนนสุขภาพจิต 2.05 .358**  .000 

คะแนนคุณภาพชีวิต 3.58     

P<.01 

กกกกกกกกจากตารางที ่12 สุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟามีความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคคลกรการไฟฟา 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกก การศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากร 

องคกรรัฐวิสาหกิจ (กรณีศึกษา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) ” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาระดับสุขภาพจิตของบุคลากร เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรและเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลาการ 

กกกกกกกก เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดเปนรวบรวม

ขอมูลจากกลุมประชากรซ่ึงเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 

จํานวน 110 คน แลวนําขอท่ีไดรับไปประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปผลการวจัิย 
กกกกกกกกตอนที ่1 ปจจัยสวนบุคคล พบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิด

เปนสถานภาพสมรส มีอายุอยูในชวง 21 – 25 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพในการ

ทํางานเปนพนักงาน มีระดับตําแหนงงานอยูในชวงระดับ 4 - 6 มีอายุการปฏิบัติงานกับการไฟฟา

สวนภูมิภาคไมเกิน 3 ป สังกัดท่ีปฏิบัติงานของบุคลากรคือ การไฟฟาสวนภูมิภาคช้ัน 2 และอัตรา

เงินเดือนท่ีไดรับไมเกิน 10,000 บาท  
กกกกกกกกตอนที ่2 สุขภาพจิต จากการศึกษาพบวา บุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอม

บึงโดยรวมมีสภาวะสุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป (µ = 36.97)  
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กกกกกกกก ตอนที ่ 3 คุณภาพชีวิตการทํางาน จากการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานใน

ภาพรวมอยูในระดับสูง (µ  = 3.58) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา ดานคาตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง (µ  = 3.57) รองลงมาคือ 

ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

กกกกกกกกตอนที ่4 หาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จากการศึกษาพบวา สุขภาพจิตท่ีดีจะสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิต

การทํางานมีความสัมพันธในไปทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01    (r = .358) 

 

การอภิปรายผล 

กกกกกกกก1. สุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอจอมบึง 

กกกกกกกกกกกกกกกก จากการศึกษา พบวาสุขภาพจิตของบุคลากรท่ีทํางานอยูในสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง โดยสวนใหญพบวา บุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอม

บึงสวนใหญเปนผูท่ีมีระดับสุขภาพจิตท่ีดีกวาคนท่ัวไป สอดคลองกับผลงานวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิต

การทํางานกับสุขภาพจิตของผูชวยเหลือคนไข โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี(ฟาใส พุมเกิด 2547) 

ปจจัยท่ีทําใหบุคลากรในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงสวนใหญมีสุขภาพจิตท่ีดีคือ 

ครอบครัว โดยบุคลากรมีความรูสึกวาความผูกพันและไวเนื้อเช่ือใจของคนในครอบครัวเปนปจจัย

ท่ีทําใหบุคลากรมีสุขภาพจิตท่ีดี และเม่ือพิจารณาเปนดานๆ ตามการประเมินคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของวอลตัน (Walton, 1973: 12-16) สรุปไดดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม เม่ือองคกรสามารถจาย

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและมีความยุติธรรมใหแกพนักงานก็จะสงถึงความพึงพอใจในคาตอบแทน

และความยุติธรรม ท่ีไดรับทําใหบุคลากรมีสุขภาพจิตท่ีดี 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การรักษาความ

ปลอดภัยในขณะการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟามีความสําคัญอยางมาก เพราะไฟฟาเปนส่ิงท่ี

อันตรายตอชีวิต การท่ีมีอุปกรณในการการปองกันท่ีไมเส่ือมสภาพ อุปกรณเคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน ระยะลาการทํางานของแตละคนและการ

ตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรทุกคน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ดานความกาวหนาและความม่ันคง หนวยงานมีการจัดการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดเวลาและยังมีการเสริมสรางความรูและความสัมพันธระหวาง

เพื่อนรวมงานดวยการจัดกิจกรรมการทํางานรวมกัน การสงเสริมการศึกษาใหกับบุคลากรการให
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ทุนในการศึกษาตอ ท่ีใหบุคลากรมีความรูสึกม่ันคงในการทํางานและมีความรูสึกถึงความกาวหนา

ในอาชีพของตนเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การเปดโอกาสให

บุคลกรใหใชความสามารถของตนเอง ทําใหความรูสึกภาคภูมิใจกับโอกาสท่ีไดรับและยังสงผลให

บุคลากรมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อใหงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ การวางแผนการปฏิบัติงาน

และสามารถลงมือปฏิบัติงานนั้นไดบรรลุเปาหมายตามท่ีวางแผนไว สงถึงความพึงพอใจในการ

ทํางานของบุคลากร 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ดานการทํางานรวมกันและการสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน การจัด

กิจกรรมตามเทศการตางๆ หรือการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรในองคกร

ดวยกันเองหรือจะเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางเจานายกับลูกนอง เชน การจัดกิจรรมรด

น้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานต การจัดงานเล้ียงฉลองวันข้ึนปใหม การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 

เปนตน กิจกรรมเหลานะจะชวยเสริมสรางความสันพันธของคนในองคกรใหมีความรักความ

สามัคคีและความซ่ือสัตยตอองคกรมากข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 ดานสิทธิสวนบุคคล การเคารพนับถือ การใหเกียรติซ่ึงกันและถือเปน

หัวใจท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน การยอมรับฟงความคิดเห็นและการตัดสินใจของคนอ่ืนใน

การทํางานยอมสงผลดีตองานนั้น จะทําใหงานท่ีออกมานั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และการท่ี

ผูบังบัญชาเปด 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.7 ดานภาวะอิสระจากงาน การแบงเวลาการทํางานออกจากเวลาของ

ครอบครัวไดอยางเหมาะสมจะไมทําใหเกิดปญหาในการทํางานและชีวิตครอบครัว การทํางานมาก

จนเกิดไปสงผลอันตรายตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตและยังสงผลตอบุคคลรอบขางดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.8 ดานประโยชนตอสังคม การท่ีหนวยงานใหความรวมมือและสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ ดานสังคมและสาธารณประโยชน  เชน โครงการพี่สอนนอง โครงการเรารัก กฟภ. 

ทําใหบุคลากรมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรและงานท่ีทําอยู มีผลตอการทํางาน ผลงานและการ

บริการท่ีนาภาคภูมิใจ 

กกกกกกกก2. คุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอจอมบึง 

กกกกกกกกกกกกกกกกจากการศึกษา พบวาคุณภาพชีวิตของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

จอมบึงมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน

การสรางสรรคบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ โดยการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจและแกไขปญหาขององคการซ่ึงมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพนักงาน ( Bluestone 

1977:44)  



 57 

กกกกกกกกคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากร 8 ด้าน (Walton 1973: 12-16) 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1. การท่ีพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม บงบอกถึง

คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของพนักงานได เชน การใหโบนัสพนักงานในแตละเดือนหรือการข้ึน

เงินเดือนของพนักงาน เปนตน ซ่ึงการท่ีพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตตาม

มาตรฐานสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2. พนักงานมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพ เชน การ

ติดตั้งถังดับเพลิงตามสถานท่ีทํางานตางๆ ของพนักงาน เปนตน การทํางานท่ีมีการปองกันอุบัติเหตุ

และไมกอใหเกิดผลเสียตอรางกาย สงผลใหพนักงานมีความม่ันใจในการทํางานท่ีมีสภาพแวดลอม

ท่ีปลอดภัยจากการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3. พนักงานมีความกาวหนาและความม่ันคงในงาน โดยพนักงานสามารถ

แสดงความสามารถของตนเอง การไดพัฒนาความรูหรือการไดเรียนรูทักษะใหมๆ เชน การจัดการ

ฝกอบรมพนักงานการไฟฟาทุกเดือน เปนตน หรือพนักงานมีโอกาสในการเล่ือนตําแหนงหนาท่ี

งานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอยูในระดับมาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง พนักงานมี

โอกาสในการเขารวมการฝกอบรม การเรียนรูทักษะใหมๆ การพัฒนาการทํางานและอาชีพของ

บุคคลอยูในระดับท่ีมาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก 5. พนักงานท่ีการทํางานรวมกันและมีประติสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยู

ในระดับท่ีมาก ในการทํางานเปนทีมพนักงานจะตองมีการส่ือสารแลกเปล่ียนความรู ทักษะและ

ประสบการณของตนเองกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหงานท่ีออกมานั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

การสรางความสัมพันธของพนักงานในองคกร สงผลตอบรรยากาศในการทํางานของพนักงาน  

กกกกกกกกกกกกกกกก 6. การเคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน การมอบหมายงานหนาท่ี

รับผิดชอบของแตละบุคคล พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิสวนตัวอยูในระดับท่ีมาก ทําให

พนักงานมีสิทธิในการปฏิบัติงานอยางเสมอภาคสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 7. พนักงานสามารถแยกเวลาในการทํางานกับเวลาสําหรับครอบครัวออก

จากกันได สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของพนักงาน โดยภาวะอิสระจากการทํางานของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูในระดับปานกลาง  

กกกกกกกกกกกกกกกก8. ความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน ทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตใน

การทํางานในระดับท่ีมาก กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน เชน การจัดกิจกรรมวัน

เด็ก การใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน เปนตน  
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กกกกกกกก3.ความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพจิตกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก จากการศึกษา พบวาสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธ

กันซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ (ฟาใส พุมเกิด 2547: 77) จากการศึกษาจะเห็นไดวาบุคลากรสวน

ใหญมีระดับสุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไปและมีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับสูงตามไปดวย  

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกก จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ผลการศึกษาคร้ังนี้จะเปนขอมูลเบ้ืองตนใหกับผูบริหาร เพื่อนําไป

เปนแผนการบริหารงานปรับปรุงสภาพแวดลอมและปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตางๆให

เหมาะสม ขอเสนอแนะแบงออกเปน 2 สวนดังนี้คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1. คุณภาพชีวิตการทํางาน จากการศึกษา พบวา บุคลากรไดรับรับ

มอบหมายงานมากจนเกินไปสงผลกระทบชีวิตครอบครัวและชีวิตครอบครัว บุคลากรไมสามารถ

แบงเวลาใหกับครอบครัวไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากการปฏิบัติงานแตละหนาท่ีเปนการปฏิบัติงานแบบ

สายพาน เม่ือเกิดการผิดพลาด สวนตางๆ ก็ไมสามารถดําเนินการตอไปได จึงทําใหมีการทํางาน

ลวงเวลาอยูตลอดเวลา 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2. สุขภาพจิต จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีระดับสุขภาพจิตดีกวาคน

ท่ัวไป หนวยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสุขภาพจิตใหบุคลากรอยูในระดับดีตลอดเวลา หรือ

รักษาระดับสุขภาพจิตของบุคลากรใหอยูในระดับดี ชวยใหบุคลากรลดความตึงเครียดในการ

ปฏิบัติงานและมี 

ความพึงพอใจในการทํางานของตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1. ควรมีการศึกษาในเร่ืองของขวัญและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรการไฟฟา    

สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 

กกกกกกกก2. ควรมีการศึกษาเร่ืองของความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 

กกกกกกกก 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการในสํานักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอจอมบึง 
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ข้อจํากดัของการวจัิย 

กกกกกกกก1. ลักษณะการทํางานของบุคลากรแตละคนไมเหมือนกันทําใหเกิดปญหาในการเก็บ

ขอมูลทําใหการเก็บขอมูลลาชาเนื่องจากมีการปรับเปล่ียนตําแหนงหนาท่ีงานใหมและมีการ

เปล่ียนตัวผูบริหารสงผลใหการเก็บแบบสอบถามเปนไปอยางลาชา 

กกกกกกกก2. การตอบแบบสอบถามท่ีไมตรงกับความรูสึกของตัวผูตอบแบบสอบถาม การตอบ

แบบสอบถามแบบม่ัวและการตอบแบบสอบถามโดยการหวังใหผลท่ีออกมาดีเสมอ ทําให

ขอเท็จจริงเกิดความคลาดเคล่ือน 

กกกกกกกก 3. ระยะเวลาในการทําวิจัยท่ีมีอยูจํากัดสงใหผลงานวิจัยมีเนื้อหาท่ีไมคอยละเอียด

เนื่องจากยังจะตองมีการสังเกตการณทํางานและการวิเคราะหในดานตางๆ อีกมาก ทําใหผลการวิจัย

ท่ีไดมายังไมมีความสมบูรณ  
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แบบสอบถาม 

 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพจิตกบัคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนักงานองค์กร

รัฐวสิาหกจิ (กรณศึีกษา : พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอจอมบึง) 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามนี้เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีท้ังหมด 4 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

 ตอนท่ี 2  แบบประเมินสุขภาพจิต 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................. 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

คาํช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน (    ) ท่ีตรงกับขอมูลทาน 

1. เพศ  (      ) ชาย  (     ) หญิง  

2. สถานภาพ (     ) โสด  (     ) สมรส  (     ) หมาย  

(     ) หยา  (     ) แยกกันอยู  (     ) อ่ืนๆ...........  

3. อายุ  (     ) ไมเกิน 20 ป (     ) 21-25 ป  (     ) 26-30 ป 

  (     ) 31-35 ป  (     ) 36-40 ป  (     ) 41-45 ป 

  (     ) 46-50 ป  (     ) 51-55 ป  (     ) 56 ปข้ึนไป 
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4. ระดับการศึกษา    (     ) ประถมศึกษา      (     ) มัธยมศึกษาตอนตน    (     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

       (     ) ปริญญาตรี (     ) ปริญญาโทหรือมากกวานี้  (     ) อ่ืนๆ ระบุ....... 

5. สถานะภาพในการทํางาน (     ) คนงาน      (     ) ลูกจาง  (     ) พนักงาน  

6. ระดับตําแหนง (กรณีท่ีตอบวาเปนพนักงาน)  

(     ) พนักงานระดับ 1-3      (     ) พนักงานระดับ 4-6                                                                                             

(     ) พนักงานระดับ7-9                   (     ) พนักงานระดับ 10-12 

7. อายุการปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค  

 (     ) ไมเกิน 3 ป  (     ) 4-8 ป     (     ) 9-13 ป 

 (     ) 14-18 ป  (     ) 19-24 ป     (     ) 25 ปข้ึนไป   

8. การไฟฟาในสังกัดท่ีทานปฏิบัติงานอยู 

 (     ) การไฟฟาเขต (     ) การไฟฟาช้ัน 1       (     ) การไฟฟาช้ัน 2 

 (     ) การไฟฟาช้ัน 3  (     ) การไฟฟาช้ัน 4 

9. อัตราเงินเดือนท่ีไดรับตอเดือน 

 (     ) ไมเกิน 10,000 บาท  (     )  10,001-20,000 บาท     (     ) 20,001-30,000 บาท 

 (     ) 30,001-40,000 บาท  (     ) 40,000 ข้ึนไป 

 

 

ตอนที ่2 แบบประเมินสุขภาพจิต 

คาํช้ีแจง กรุณากาเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีมีขอความตรงกับตัวทานมากท่ีสุด คําถามตอไปนี้ 

จะถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ใหทานสํารวจตัวทานเองและประเมิน 

เหตุการณ อาการ หรือความคิดเห็นและความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด แลวตอบคําถามลงใน 

ชองคําตอบท่ีเปนจริงกับตัวทานมากท่ีสุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือกคือ 
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ไมเลย    หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือไมเห็นดวยในเร่ืองนั้นๆ 

เล็กนอย  หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือเห็นดวยในเร่ืองนั้นๆเพียงเล็กนอย 

มาก    หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือเห็นดวยในเร่ืองนั้นๆมาก 

มากท่ีสุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือไมเห็นดวยในเร่ืองนั้นๆมากท่ีสุด 

ข้อ คาํถาม ไม่เลย เลก็น้อย มาก 

มาก

ทีสุ่ด 

1 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต         

2 ทานรูสึกสบายใจ         

3 

ทานรูสึกเบ่ือหนายทอแทกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน         

4 ทานรูสึกผิดหวังในตัวเอง         

5 ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข         

6 ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรับปญหา         

7 ทานม่ันใจวาจะสามารถควบคุมอารมณได         

  เม่ือมีเหตุการณคับขันหรือรายแรงเกิดข้ึน         

8 

ทานม่ันใจท่ีจะเผชิญเหตุการณรายแรงท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิต         

9 ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ืนมีทุกข         

10 

ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมี

ปญหา         

11 ทานใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส         

12 ทานรูสึกภูมิใจตนเอง         

13 ทานรูสึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยูในครอบครัว         

14 

หากทานปวยหนัก ทานเช่ือวาครอบครัวจะดูแล

ทานเปนอยางด ี         

15 

สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอ

กัน         
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ตอนที ่3 แบบประเมินคุณภาพชีวติคาํช้ีแจง    โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองคําตอบท่ีตรงกับ

ความคิดเห็นของทานวาเห็นดวยเกี่ยวกับขอความเพียงมาคําตอบเดียว โดย คําตอบจะมี 5 

ตัวเลือกคือ 

นอยท่ีสุด หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของทานนอยท่ีสุด                                   

นอย  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของทานนอย                                                  

ปานกลาง หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของทานปานกลาง                                         

มาก  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก                                                  

มากท่ีสุด หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  

คุณภาพชีวติในการทาํงาน ระดบัความต้องการ 

  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ

ยุติธรรม           

1.1 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง

ยุติธรรม เม่ือ           

เปรียบเทียบกับองคกรท่ีลักษณะ

งานเดียวกัน           

เชน กฟผ., กฟน.           

1.2 เงินเดือนรายไดพิเศษอ่ืน ๆท่ี

ทานไดรับ           

พอเพียงสําหรับเปนคาใชจายใน

แตละเดือน           

1.3 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง

ยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน           

1.4 หนวยงานทานจัดบริการและ

สวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนไดอยาง

เหมาะสม           
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คุณภาพชีวติในการทาํงาน ระดบัความต้องการ 

  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

2. สภาพการทาํงานทีป่ลอดภัย

และส่งเสริมสุขภาพ           

2.1 ทานมีความรูสึกปลอดภัยใน

สภาพแวดลอมการทํางาน           

2.2 อุปกรณเคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน

มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ

การใชงาน           

2.3 จํานวนช่ัวโมงการทํางานมี

ความเหมาะสมไมมากหรือนอย

เกินไป           

2.4บุคลากรระดับของหนวยงาน

ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป           

3. ความก้าวหน้าและความม่ันคง           

3.1 หนวยงานมีความยุติธรรมใน

การใหโอกาสแกพนักงานไดรับ

ความกาวหนาใชความรู

ความสามารถท่ีมี           

3.2 หนวยงานของทานให

ความสําคัญกับการพัฒนาความรู

ความสามารถของพนักงาน เชน

เร่ืองของการศึกษาตอ           

3.3 ทานมีความรูสึกม่ันคงในงาน

กับการท่ีไดปฏิบัติงานกับ กฟภ.           
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คุณภาพชีวติในการทาํงาน ระดบัความต้องการ 

  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

4. โอกาสในการพฒันาขีด

ความสามารถของตนเอง           

4.1 หนวยงานสนับสนุนใหทาน

ไดมีโอกาสพัฒนาความรู

ความสามารถ เชน การฝกอบรม           

4.2 ทานมีโอกาสใชความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ไดอยางเต็มท่ีและมีอิสระ           

4.3 ทานสามารถวางแผนและลง

มือปฏิบัติงานไดบรรลุตาม

เปาหมาย           

4.4 หนวยงานมีการสนับสนุนให

พนักงานไดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคผลงานใหมๆ เสมอ           

5. การทาํงานร่วมกนัและ

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน่          

5.1 หนวยงานใหโอกาสพนักงาน

ทุกระดับแสดงความคิดเห็น           

5.2 ทานและเพื่อนรวมงานมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน           

5.3 หนวยงานของทานจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรได

มีโอกาสทํางานรวมกัน           

5.4 ในการปฏิบัติงานรวมกัน

สมาชิกกลุมยอมรับความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกัน           
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คุณภาพชีวติในการทาํงาน ระดบัความต้องการ 

  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

6.ด้านสิทธิส่วนบุคคล           

6.1 ทานมีสิทธิตัดสินใจในเร่ืองตางๆของ

งานท่ีปฏิบัติโดยอิสระ           

6.2 บุคลากรในหนวยงานของทานใหความ

เคารพตอหนาท่ีซ่ึงกันและกัน           

6.3 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอของทาน           

6.4 ผูบังคับบัญชาจะไมรับฟงความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชาท่ีขัดแยงกับตนเอง           

7. ด้านภาวะอสิระจากงาน           

7.1 ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน 

เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวอยาง

เหมาะสม           

7.2 ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบมีมากจน

สงผลกระทบตอชีวิตสวนตัวและครอบครัว           

7.3 แมนอกเวลางาน ทานยังกังวลและ

เครียดกับงานท่ีตองรับผิดชอบ           

7.4 ทานมักจะตองทํางานกินเวลาเนื่องจาก

ปริมาณงานมีจํานวนมาก      

8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม      

8.1 งานท่ีทานรับผิดชอบกอใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวมและสังคม      

8.2 หนวยงานใหความรวมมือและ

สนับสนุนกิจกรรมตางๆดานสังคมและ

สาธารณประโยชนเชน โครงการพี่สอน

นอง โครงการเรารัก กฟภ.      



 70 

      

คุณภาพชีวติในการทาํงาน ระดบัความต้องการ 

  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

8.3 ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจในงานท่ีทํา

อยูขณะนี ้      

8.4 หนวยงานของทานมีผลงานและการ

บริการเปนท่ีนาภาคภูมิใจของทาน      

 

 ตอนที ่4 ความคดิเห็น /ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

**ขอบพระคุณทีก่รุณากรอกแบบสอบถามค่ะ** 
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