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กกกกกกกกปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) มีผลกระทบตอการ
ดําเนินองคกรของธุรกิจ ซึ่งตองมีการเรงปรับรูปแบบองคกรในเรื่องของโครงสรางองคและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัฒนในปจจุบัน เพื่อให
ธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางทันยุคทันสมัยตามสภาพแวดแวดลอมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา
กกกกกกกกจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาว ทําใหการปฏิรูปองคกรจําเปนจะตองมีการปรับองคกร
ใหมีลักษณะราบเรียบ(Flat Organization) เพื่อลดความเบี่ยงเบนในการติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ
และลดความลาชาในการทํางาน มีการกระจายอํานาจ การแบงหนาที่การทํางาน เพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุน และสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา (พิชัย ลีพิพัฒนไพบูลย 2547, อางถึงใน โสภณ งาม
ขํา : 1) ในชวงกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององคกร ผลที่เกิดขึ้นคือ การลดขนาดหนวยงาน
หรือยุบหนวยงาน การปรับลดอัตราบุคคล การปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่ มีผลทําใหบุคลากรตอง
ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถ และรับผิดชอบมากขึ้น ทําใหเกิดความวิตกกังวล ความกลัว
ความไมมั่นคงในงาน สงผลใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน (Quality of Work Life) (โสภณ งามขํา 2547 : 1)
กกกกกกกกการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจที่สําคัญในการพัฒนาองคกรของธุรกิจ
ใหดีขึ้นหรือสามารถทําธุรกิจเจริญขึ้นอยางมีเปาหมาย และการพัฒนาองคกรอยางมีระบบเพื่อยับยั้ง
ความเสื่อมเสียและการดอยพัฒนาไปจากองคกร การปรับโครงสรางขององคกรเปนการปรับใน
เรื่องของคานิยม ทัศนคติและความเชื่อของบุคลากรในองคกร หากสามารถปรับคานิยม ทัศนคติ
และความเชื่อของบุคลากรในองคกรไดแลวองคกรจะสามารถขับเคลื่อนและเจริญเติบโตตอไปได
ปจจัยที่สําคัญที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนองคกรและธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดนั้น คือ คน
(Human Factor) เพราะคนเปนทรัพยากรที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จและยังสอดคลองตอ
เปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นผูบริหารคนจะตอง
เขาถึงความตองการของบุคลากรและบริหารความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
การทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานของตนเอง การสรางแรงจูงใจในการกระตุนให
บุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความกาวหนาใน
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ตําแหนงงานหรือความรู ทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในงานของตนเองและความภาคภูมิใจ
ตอองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้น และประการที่สําคัญคือ การ
ใสใจในเรื่องของสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรในองคกร เพราะ การทําให
เกิดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีสงผลใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพจิตที่ดีและมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่ดีขึ้นดวย ทําใหองคกรเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
กกกกกกกก คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนแนวคิดการจัดการที่คํานึงในเรื่องของบุคคลหรือ
ทรัพยากรมนุษยที่ทํางานเปนสําคัญ เปนการประสานระหวางบุคคลและงาน เปนสวนหนึ่งที่ทําให
ชีวิตของคนและการทํางานเกิดการผสมผสานกันอยางลงตัว ความพึงพอใจในงานเปนตอบสนอง
ของคนทํางานตามทฤษฎีของ Hertzberg (1959,154, อางถึงใน ฉัตรสุดา ปทมะสุคนธ 2541 : 1) ที่
กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหบุคคลทํางานไดอยางมีคุณภาพ
และสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูง ในทางตรงกันขามผูที่ไมพึงพอใจในการทํางานจะ
มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ํา และ Walton (1973 : อางถึงใน ดรุณศรี สิริยศธํารง 2540 : 2-3) ได
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยพิจารณาถึงคุณลักษณะความเปนบุคคล
(Humanistic)
สภาพแวดลอมของตัวบุคคลหรือสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน และกําหนด
องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานไว 8 ดาน ไดแก คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ โอกาสที่ไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล
โอกาสความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน การมีสวนรวมในการทํางานและความสัมพันธ
กับบุคคลอื่น สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน การทํางานและการดําเนินชีวิตโดยรวมและการทํางานที่
เปนประโยชนตอสังคม
กกกกกกกก ปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมใหคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี 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 เพื่อเปนการลดปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องคกรและเปนการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
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กกกกกกกก การ ไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค
กอตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยโอนรับบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน และความ
รับผิดชอบขององคการไฟฟาสวนภูมิภาค ในขณะนั้นมาดําเนินการ วัตถุประสงคที่สําคัญของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค คือ การผลิต จัดใหไดมา จัดสงและ จัดจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตจําหนาย 73 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ การไฟฟาสวนภูมิภาคมีภารกิจในการบริการไฟฟาใหแกประชาชนใน
เขตความรับผิดชอบทั่วประเทศ โดยวางเปาหมายในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ประการ คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ปรับปรุงการจัดหาการบริการพลังงานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
มีความมั่นคงสม่ําเสมอ เชื่อถือไดเพียงพอและ รวดเร็ว ทันแกความตองการใชพลังงานไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
กกกกกกกกกกกกกกกก 2. พัฒนากิจการดานตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหเลี้ยงตนเองได มีกําไร
พอสมควร ตลอดจน มีเงินทุนเพียงพอแกการขยายงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก 3. พัฒนาการบริหารงานองคการ การบริหารงานบุคคล และการจัดการ
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กกกกกกกก การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยน
องคกรไปสูองคกรเชิงธุรกิจ เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันและเพื่อผลกําไรสูงสุด ซึ่งเปนผล
มาจากนโยบายของรัฐบาลและเปาหมายการดําเนินงานขางตน โดยการจัดโครงสรางการบริหารให
เปนเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยแบงแยกเปนหนวยธุรกิจหลัก (Core Business) และธุรกิจรอง (Non-Core
Business) เพื่อรองรับการแปรรูปองคกรเปนรัฐวิสาหกิจ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยเนน
การมีสวนรวมของบุคลากร การนําเอาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9002 มาบริหารทั่วทั้งองคกร
การปรับเปลี่ยนสายงานโดยการปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่ใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น การนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อจดจํานวนบุคลากรลง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารงานดังกลาว ยอมสงผลกระทบตอบุคลากรและองคกร (โสภณ งามขํา 2547: 3)
การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและสุขภาพจิตของพนักงานงานองคกรรัฐวิสาหกิจ
(กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) จะทําใหสามารถเขาใจวา พนักงานในการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและมีสุขภาพจิตเปนอยางไร ผลของการวิจัย
ที่ไดสามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมดานกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพจิตของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ทําใหองคกรมีบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางานที่ดีขึ้น อันจะนํามาซึ่งการเจริญเติบโตขององคกรและการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและระดับสุขภาพจิตของผูที่ทํางานอยูใน
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและสุขภาพจิตของผูที่
ทํางานอยูในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกกก1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน ลูกจาง คนงาน ที่ทํางานอยูใน
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จํานวน 110 คน
กกกกกกกก2. ขอบเขตดานสถานที่ทําการศึกษา 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
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½ เดือน
กกกกกกกก4. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยที่สัมพันธ ระหวางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานกับ สุขภาพจิตของผูที่ทํางานในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ซึ่งมีปจจัยที่
เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยดานบุคคล และสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับ คุณภาพชีวิตการทํางานและสุขภาพจิตของผูที่ทํางานในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดานตางๆ ประกอบดวย ปจจัยดา นแรงจูงใจและความพึงพอใจ ปจจัย ดานลักษณะงานที่ทํา ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก และปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน
กกกกกกกก5. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ทําการศึกษามีดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก - ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
สถานะทางเศรษฐกิจ อายุงาน กลุมงาน ทัศนคติ ความตองการ แรงจูงใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก- สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
กกกกกกกกกกกกกกกก- คุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก- สุขภาพจิต
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กรอบการศึกษา

สุ ขภาพจิต

-

คุณภาพชีวติ การทํางาน

ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม
ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ
ดานความกาวหนาและความมั่นคง
ดานโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง
ดานการทํางานรวมกันและ
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น
ดานสิทธิสวนบุคคล
ดานภาวะอิสระจากงาน
ดานความเปนประโยชนตอสังคม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและระดับสุขภาพจิตของพนักงานที่
ทํางานในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิอําเภอจอมบึง
กกกกกกกก 2. ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน สามารถนําขอมูลสําหรับ
ผูบริหารใหเปนแนวทางในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงแกไขและสงเสริมใหพนักงานที่ทํางานใน
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น
กกกกกกกก3. ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยเรื่องสุขภาพจิต สามารถนําขอมูลสําหรับผูบริหารใหเปน
แนวทางในการพิจารณาวางแผนปองกันปญหาสุขภาพจิตและสงเสริมใหพนักงานที่ทํางานใน
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงมีสุขภาพจิตที่ดี
กกกกกกกก4. ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต สามารถนําไปเปนขอมูล
สําหรับผูบริหารใหใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานที่ทํางานในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
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นิยามศัพท์
กกกกกกกก สุ ขภาพจิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวใหอยูในสังคมและ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุขปราศจากอาการผิดปกติทั้งทางรางกายและจิตใจรวมทั้งพฤติกรรมที่
บงชี้ถึงอาการที่เปนปญหาตางๆ
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกถึงความเปนเลิศในการทํางาน รูสึกวา
ชีวิตมีคุณคาจากการทํางาน ชีวิตการทํางานสามารถตอบสนองความจําเปนพื้นฐานไดตามมาตรฐาน
ของสังคม มรการผสมผสานกันอยางกลมกลืนระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิตสวนตัว เกิด
การรวมมือกันในองคกรเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ ทําใหบุคลากรพึงพอใจและมีความสุข ซึ่ง
ความรูสึกนี้เปนลักษณะประจําบุคคลและสังคมที่จะรูสึกถึงความเปนเลิศไดตางกัน โดยวัดไดจาก
ตัวชี้วัด 8 ดาน ของ Walton คือ คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตน การทํางานรวมกันและสัมพันธภาพตอผูอื่นในองคกร ความสามารถในการปกปองสิทธิ
ของตน ความสมดุลในระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว และงานนั้นมีคุณคาตอสังคม
กกกกกกกก การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค สาขา
พลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภาระหนาที่หลักคือ การผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนาย
พลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตจําหนาย 73 จังหวัดทั่วประเทศ
ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ในที่นี้ศึกษาเฉพาะการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอจอมบึง
กกกกกกกกปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัว ของบุคลากร ประกอบดวย อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส สถานะทางเศรษฐกิจ อายุงาน กลุมงาน
กกกกกกกกอายุ หมายถึง อายุของบุคลากร แบงเปน อายุไมเกิน 25 ป อายุ 26–35 ป และ
อายุ 36 ปขึ้นไป
กกกกกกกกระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาที่ไดรับสูงสุดของบุคลากร แบงเปนมัธยมตน
มัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. ปริญญาตรี กําลังศึกษาตอระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย
กกกกกกกกสถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการแตงงานที่เปนจริงตามพฤตินัยในปจจุบันของ
บุคลากร แบงเปน โสด สมรส หมาย / หยาราง
กกกกกกกกสถานะทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความเพียงพอของรายไดในการใชจายทางการเงินของ
บุคลากร แบงเปน
มีรายไดเพียงพอ หมายถึง การมีรายรับมากกวาหรือเทากับรายจาย
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มีรายไดไมเพียงพอ หมายถึง การมีรายรับนอยกวารายจาย
กกกกกกกกอายุงาน หมายถึง ระยะเวลาการทํางานของบุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
จอมบึงแบงเปน อายุงานไมเกิน 5 ป อายุงาน 6–10 ป และอายุงาน 11 ปขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกในการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ผูศึกษาไดคนควารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการวิจัย โดยแยกตามหัวขอดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.แนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
กกกกกกกกกกกกกกกก2.แนวความคิดกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก3.พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
กกกกกกกกกกกกกกกก4.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพจิต
สุขภาพจิตหมายถึง
กกกกกกกกองคการอนามัยโลก(Redl and Wattenberg 1959: 25 อางใน ลิขิต กาญจนาภรณ 2547:
24) ไดใหความหมายเกี่ยวกับสุขภาพจิตว า “สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจที่มีความสุข ผูที่มี
สุขภาพจิตดีไมเพียงแตปราศจากโรคจิตโรคประสาทเทานั้น แตยังสามารถปรับปรุงตัวเองใหอยูใน
สังคมและสภาพสิ่งแวดลอมของตนเองไดอยางมีความสุข มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยดี มีชีวิตที่
สมดุล และตอบสนองความตองการของตนเองไดโดยไมมีความขัดแยงใดๆ ภายในจิตใจของตนเอง
กกกกกกกกเมนนิงเจอร (Menninger 1974: 1, อางถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ 2547: 24) นักจิตวิทยา
ผูนําในดานงานสุขภาพจิตไดใหความเห็นเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง การปรับตัว
ของบุคคลที่กระทําตอเหตุการณตางๆ ในชีวิตประจําวันที่เขาไดสัมพันธดวย เพื่อใหชีวิตของเขามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสุขเปนที่สุด โดยที่ไดพยายามรักษาและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขอตกลงตางๆ ในสังคมไดอยางราบรื่นไมขัดแยง การที่คนจะมีสุขภาพจิตดีนั้นเขาตองบูรณาการ
พฤติกรรมใหมีความสมดุลดานอารมณ สติปญญา และการสังคมไดอยางเหมาะสมจนถึงจุดที่รูสึก
เปนสุขใจ
กกกกกกกกเพรสตัน (Preston 1943: 112, อางถึงในลิขิต กาญจนาภรณ 2547: 24) สรุปวา สาระ
สุขภาพจิตจะครอบคลุมความสามารถที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บทั้งมวล อยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข มีจิตใจเบิกบานและมีความสรางสรรค
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กกกกกกกกคลายน (Kline 1944: 483) ผูนําดานสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกาอีกทานหนึ่ง กลาววา
สุขภาพจิต หมายถึง การที่บุคคลไดสํารวจและใชความสามารถทั้งมวลของตนเพื่อการรักษาไวซึ่ง
ขวัญและกําลังใจ ทั้งของตนเองและของกลุมใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ กิจกรรมสวนใหญที่คน
จะทําเกี่ยวกับการปองกันตัวเอง การเอาตัวเองใหรอดพนจากการเปนโรคจิต โรคประสาท และเนน
ใหไปสูการสงเสริมสุขภาพจิตที่ดีแทน
กกกกกกกก ฝน แสงสิงแกว (ฝน แสงสิงแกว 2521: 183) กลาวถึงความหมายของสุขภาพจิตวา
“สุขภาพจิตคือ ชีวิตที่เปนสุข เปนผูมีอารมณมั่นคง สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากๆ ได มีสมรรถภาพในการทํางาน อยูรวมกับผูอื่นไดดวยความพอใจ”
ลักษณะของผู้ทมี่ ีสุขภาพจิตทีด่ ี
กกกกกกกกลาซารัส (สุภาพรรณ โคตรจรัส 2525: 113-114) ไดแสดงทัศนะวา คนที่มีสุขภาพจิตที่ดี
จะมีลักษณะตางๆ ที่สอดคลองกัน 6 ประการคือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความสามารถในการรูคิดและเขาใจ (Cognition) คนที่จะมีสุขภาพจิตดี
ตองเปนคนที่มีเชาวนปญญาดี อยูในเกณฑปกติ มีความสามารถในการรับรูสภาพความจริงตาม
ลักษณะตางๆ แหงตน รับรูสภาพเปนจริงของคนอื่นและสภาพแวดลอม สามารถตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมของตนออกมาไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพความเปนจริงนั้น
กกกกกกกกกกกกกกกก2. มีประสบการณทางอารมณ เปนผูมีความสามารถแสดงออกทางอารมณ
ไดอยางเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ บุคคล มีการควบคุมดูแลอารมณของตนอยางเหมาะสม ไม
ควบคุมมากเกินไป จนกลายเปนคนเก็บกดหรือมีความเขมงวด ไมปลอยสภาพอารมณของตน
ออกมาอยางไมมีขอบเขต ตกเปนทาสของอารมณ เปนคนเจาอารมณ
กกกกกกกกกกกกกกกก 3. มีความสัมพันธทางสังคม โดยสามารถรักษาระดับของสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลไวไดอยางเหมาะสมกลาวคือ ประการแรก สามารถสรางสัมพันธภาพที่อบอุน เปน
มิตร ใหความสนิทสนมและเปนที่ไววางใจของคนอื่นได ไมใชเพียงแตเปนคนรูจักกันอยางผิวเผิน
ไมแยกตัวอยูคนเดียว หรือแสวงหากิจกรรมทางสังคมมากจนเกินพอดีจนไมสามารถสราง
สัมพันธภาพที่มีความหมายได ประการที่สอง ตองเปนผูที่มีทักษะทางสังคม คือผูที่มีมารยาทในการ
เขาสังคม สามารถใชวิธีการที่จะเอาชนะมิตรและจูงใจคนไดอยางเหมาะสม มีความรูสึกเต็มใจและ
พอใจที่จะตอบสนองความตองการของตนในสิ่งที่ตนตองการจะได ประการที่สาม เปนการสราง
สัมพันธภาพที่มิไดเปนการเรียกรองความสนใจหรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชนจากสัมพันธภาพ
นั้นๆ การสรางความสัมพันธกับผูอื่นมิไดมาจากการแสวงหาผลประโยชนจากฝายตนไมแสวงหา
ความสุขแหงตนบนความทุกข ความยุงยากของคนอื่น
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กกกกกกกกกกกกกกกก4. การทํางานเปนการเปดโอกาสใหคนไดสรางคุณประโยชนใหแกสังคม
ทําใหตนมีคุณคา มีสถานภาพ สามารถรูตนเองไดวาอยูกลุมใด ความมีหนามีตา การมีศักดิ์ศรีแหง
ตน นอกจากการมีงานประจําเพื่อสถานภาพทางเศรษฐกิจแลว คนที่มีสุขภาพจิตดีจะทํางานใน
ลักษณะอุทิศตนเพื่อสวนรวม ทําคุณประโยชนใหแกสังคม เปนการแสดงวาตนไดใชความสามารถ
ของตนอยางคุมคา ทําใหรูสึกมีเกียรติมีคุณคา
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความรักและเพศ คนที่มีสุขภาพจิตดีคือ คนที่สามารถแสดงออกซึ่งความ
รักไดอยางเต็มภาคภูมิ มีความสงามากกวาการหลบซอน การแสดงพฤติกรรมทางเพศแสดงออกได
อยางเหมาะสมและถูกตอง และเปนการแสดงออกที่แสดงถึงเจตนาแหงความรัก
กกกกกกกกกกกกกกกก6. ตน คนที่มีสุขภาพจิตดี มี 2 ลักษณะคือ ประการแรก มีความสอดคลอง
กันระหวางสภาพตนที่รับรูจริงกับการแสดงที่แสดงออกตอสังคม ประการที่สอง มีทัศนคติใน
ทางบวกตอตนเอง
กกกกกกกกแทคเคอเรยและคณะ (Thackeray and others 1979: 8-11) ไดใหความเห็นวาสุขภาพจิ ต
ควรมีลักษณะดังนี้
1. ความรู้สึกว่ าตนเองมีคุณค่ า
กกกกกกกกการมีความรูสึกที่ดีตอตนเองเปนสิ่งสําคัญมากตอสุขภาพจิตของบุคคล เพราะความรูสึก
ที่ดีตอตัวเองนี้จะเปนพื้นฐานของพฤติกรรมอื่นๆ ที่จะตามมา อาทิเชน แรงปรารถนา ความใฝฝน
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต พูดถึงแรงปรารถนาพื้นฐานที่มนุษยตอการมากที่สุด คนเราตองการ
อะไรในชีวิต มีการศึกษากันมากพบวา เรามีความตองการอยู 4 อยางคือ (1) ตองการความมั่นคงใน
ชีวิต (2) ตองการการยอมรับนับถือจากคนอื่นในสังคม (3) ตองการประสบการณใหมๆ จากการ
เรียนรูและการมีสวนรวมในชุมชน (4) ตองการเปนผูกระทํา หรือการไดเปนผูมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน ความตองการทั้ง 4 ประการนี้จะนําไปสูภาวะการมีสุขภาพจิตดีรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา การรูสึกวามีคุณคาทําใหสุขภาพจิตดีเพราะ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 การยอมรับตัวเองเปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีสุขภาพจิตดี หมายความวา
ความรูสึกที่ดีตอตัวเราตอรางกายของเรา และตอพฤติกรรมของเรา เหลานี้ เปนสิ่งจําเปนตอการมี
สุขภาพจิตดี ความจํากัดนี้เปนเหตุใหคนไมสมบูรณเสมอไป เราจะยอมรับขอจํากัดเหลานี้ของเราได
อยางไร ถาเราไมยอมรับตัวเอง คือ รูสึกไมเปนสุขตอขอจํากัด ความบกพรองเหลานั้นแลว ก็จะทํา
ใหคนมีความรูสึกที่ไมดีตอตัวเอง เมื่อรูสึกวาตัวเองไมดีแลวจะมีความสุขไดอยางไร
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ความรูสึกวาตนมีคุณคา คนที่ยอมรับตัวเองจะมองวาตนมีคุณคาทั้งตอ
ตัวเองและตอบุคคลอื่นในสังคม ความรูสึกนี้จะสงผลใหคนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รูสึกวาตน
เปนคนมีความหมาย มิใชไรคุณคา คนที่สุขภาพจิตดีจะใชศักยภาพแหงสุขภาพจิตที่ดีนั้นเพื่อใหเกิด
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ประโยชนสูงสุดแกตัวเอง ครบครัว ชุมชน และมีความรูสึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจที่ตนเองไดทํา
เชนนั้น
2. ความพึงพอใจต่ อบทบาทของชีวติ
กกกกกกกกคนที่สุขภาพจิตดีจะมีความรูสึกวาตนเปนคนสําคัญในทุกชวงทุกวัยของชีวิต ตั้งแตวัย
เด็กจนถึงวัยสูงอายุ เปนผูที่มีความสามารถในการสรางสรรคและทําคุณประโยชนไดอยางมากมาย
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 คนที่สุขภาพจิตดีจะมีความชื่นชมกับบทบาทตนเองอยูเสมอ มี
ความรูสึกพึง พอใจตอบทบาทในครอบครัว ความเปนสามีภรรยา ความเปนพอแม ความเปนลูก
บทบาทในชุมชน ความพึงพอใจในอาชีพของตน และความพึงพอใจในบทบาทที่ตนไดแสดงออก
ในสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ความรูสึกที่ดีตอตัวเองเหลานี้เปนผลมาจากผลงานเทาๆกับ เปนผลมา
จากการที่ไดเรียนรูสิ่งใหมเพิ่มขึ้นจากการไดแสดงบทบาทเหลานั้น มีขวัญและกําลังใจที่จะทํา
เชนนั้นตอไปอีก รูสึกวาเปนคนที่ไดรับผลกําไรจากการกระทําอยูเสมอ ไมวาจะอยูในครอบครัว
งานอาชีพและชุมชน จึงกลายเปนคนที่มีความหวังและมีความพอใจในผลงานของตน
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3 คนที่สุขภาพจิตดีจะรูสึกพึงพอใจจากประสบการณที่หลากหลาย
รวมทั้งประสบการณใหมๆ เขาจะไมเปนคนจูจี้จุกจิกหรือหัวเสียงายๆ ตอสถานการณใหมๆ ที่
เกิดขึ้นอยางไมคาดฝน เขาจะเปนคนที่ใจกวาง มีโลกทัศนกวาง ยอมรับสิ่งใหมมากกวาที่จะผูกติด
อยูกับโลกทัศนเกาๆ
3. การมีสัมพันธภาพทีด่ ีกบั ผู้อนื่
กกกกกกกก องคประกอบประการที่สามของการมีสุขภาพจิตดี คือ ความสามารถในการสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ชีวิตของคนเรามิไดอยูโดดเดี่ยว คนที่สามารถยอมรับตัวเองและยอมรับ
คนอื่นไดจัดไดวานเปนคนที่มีการปรับตัวดีและมีสุขภาพจิตดี อีริค เบอรน (Eric Berne, 1910-1970)
(Corsini 1980: Vol 1 145) ปรมาจารยของทฤษฎีการวิเคราะหการสื่อสาร (Transactional analysis)
ไดเนนถึงความสําคัญของการยอมรับตัวเองและการยอมรับคนอื่น โดยเขามีความเห็นวา
สัมพันธภาพระหวางบุคคลก็คือการแลกเปลี่ยนการกระทําซึ่งกันและกัน เพราะเมื่อ 2 คนมา
ประจันหนากัน ไมชาไมนานคนหนึ่งจะตองแสดงปฏิกิริยาออกมา เชน การพูด การแสดงทาทาง
เพื่อใหเห็นวาเขารับรูการปรากฏตัวหรือการมีอยูของคนอื่น การปรากฏตัวของคนอื่นเรียกวา
Transactional Stimulus อีกฝายหนึ่งจะตอบสนองออกมาอยางสัมพันธกับสิ่งเรานั้น เรียกวา
Transactional Respones ดังนั้น Transactional analysis ก็คือ การวิเคราะหสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลและเสนอแนวคิดวา “เมื่อฉันทําอะไรใหเธอ เธอก็ควรจะทําอะไรใหฉันเปนการตอบแทน
บาง”
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กกกกกกกกกกกกกกกก 3.1 สุขภาพจิตดี หมายถึง การยอมรับจากคนอื่นอยางจริงใจ เชน การ
ยอมรับในการกระทําของเขา รวมทั้งการไมมีอคติ จะตองมีความจริงใจตอกัน และไมมีความรูสึก
อิจฉาคนอื่น
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 การปฏิสัมพันธและการตอบสนองซึ่งกันและกันจากพื้นฐานของความ
พอใจซึ่งกันและกัน เปนคุณสมบัติของผูมีสุขภาพจิตดี รวมถึงความเต็มใจในการรับฟงคนอื่นและมี
สวนรวมในความคิด ความรูสึกของเพื่อน เปนคนที่เขาใจความรูสึกของคนอื่นไดดี
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.3 การใหการยอมรับผูอื่นเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการมี
สุขภาพจิตที่ดี มีหลักอยูวาคนตองการไดรับการยกยอง การยอมรับนับถือจากคนอื่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคนทีเราใกลชิดดวย ดังนั้น คนที่สามารถแสดงความชื่นชนคนอื่นไดดวยความจริงใจจึงเปน
คนที่มีสุขภาพจิตดี
องค์ การอนามัยโลก (สถาบันสุ ขภาพจิต, 2536: 1) ได้ ระบุลกั ษณะของผู้มีสุขภาพจิตดีดังนี้
กกกกกกกก1. สามารถสรางสัมพันธภาพและอยูรวมกับผูอื่นได ทั้งยังรักษาสัมพันธภาพไวไดยืน
ยาว
กกกกกกกก 2. สามารถปรับตัวอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอใหพออยูไดและสามารถทํา
ประโยชนใหแกคน และชุมชนตามความสมควรแกสภาพของตนได
กกกกกกกก3. สามารถปรับจิตใจใหพอใจ และมีความมั่นคงไดเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น
Jahoda (1958 อางถึงใน อัมพร, 2540: 14) สรุปวาผูที่มีสุขภาพจิตดีมี ลักษณะดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ไมปวยทางจิตใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก2. มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ปรับตัวไดกับสภาพแวดลอมตางๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก4. มีบุคลิกภาพที่มั่นคง
สาเหตุของการเกิดปัญหาสุ ขภาพจิต
กกกกกกกกเกษสุรางค เทพศักดิ์ (2544: 13 – 14) ไดอธิบายถึงสาเหตุหรือปจจัยของภาวะผิดปกติ
ของจิตอาจเกิดจากปจจัยสําคัญไว 2 ดานคือ ปจจัยภายในตัวบุคคลและเกิดจากปจจัยภายนอกตัว
บุคคลปญหาสุขภาพจิตเปนภาวะจิตใจที่คอนขางยุงยากซับซอนผสมผสานกัน ในทางจิตวิทยาเชื่อ
วาปญหาสุขภาพจิตมีสาเหตุแบงไดเปน 2 กลุมปจจัยคือ
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กกกกกกกก1. ปจจัยภายในตัวบุคคล แบงออก เปน 2 ประการ ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 สาเหตุของรางกาย
กกกกกกกก ซึ่งมีการถายทอดทางพันธุกรรมได โดยโครโมโซม ( Chromosome)

เชนเดียวกับ

โรคเบาหวาน มะเร็งตับ และความพิการของอวัยวะตาง ๆ เชน ในกลุมบิดา มารดา พี่นองที่เคยเปน
โรคจิตมีโอกาสที่จะเปนไดรอยละ 7-16 แตในคนทั่วไปจะเปนโรคจิตเพียงรอยละ 0.9 เทานั้นหรือ
คูแฝดของผูปวยโรคจิตจากไขใบเดียวกัน มีโอกาสเปนโรคจิตดวยรอ ยละ 70-90 นอกจากนี้ความ
เจ็บปวยทางกาย ความพิการ หรือมีโรคเรื้อรังจะทําใหบุคคลนั้นมีอารมณแปรปรวน เกิดความวิตก
กังวล ทอแท คิดมาก มีผลกระทบตอสุขภาพจิตได
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 สาเหตุทางจิตใจ
กกกกกกกกเนื่องจากมนุษยมีความตองการดานจิตใจอยูเสมอตราบใดที่ยังมีชีวิตอยูความตองการดัง
กลาวคือ ความตองการพื้นฐานที่เปนแบบแผนเดียวกันกับทฤษฎีของมาสโลว ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้น
ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกก ขั้นที่ 1 ตองการทางดานรางกาย เชน ตองการอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม
ยารักษาโรคเปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกกขั้นที่ 2 ตองการความปลอดภัย ไมตองการใหชีวิตไดรับอันตราย
กกกกกกกกกกกกกกกกขั้นที่ 3 ตองการความรัก เชน ความรักจากพอแม เพื่อน เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกกขั้นที่ 4 ตองการมีชื่อเสียง เชน อยากใหเปนที่รูจักของสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก ขั้นที่ 5 ตองการประสบความสําเร็จ เชน ประสบความสําเร็จดานการ
ประกอบอาชีพดานการเรียน เปนตน
กกกกกกกก ในความตองการพื้นฐานทั้ง 5 ขั้นดังกลาว บางคนก็สมปรารถนาทุกขั้น บางคนก็ได
เพียง 2-3 ขั้น และกวาจะไดตามความตองการก็จะพบกับอุปสรรคมากมาย แมจะตอสูก็ไมสมกับที่
หวังไวและไมอาจทําใจได หรือทําใหเกิดความผิดหวังรุนแรง เกิดความทุกขความไมสบายใจเปน
เวลานาน จนอาจทําใหเกิดความเจ็บปวยทางจิต หรือเกิดปญหาสุขภาพจิตไดจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้
1.2.1 ความผิดหวังรุนแรง คนที่ไมเคยผิดหวัง เมื่อมาผิดหวังยอมทําใหเกิด
อารมณเศราและเสียใจไดมาก เชน สอบไลตก สอบเขาทํางานไมไดหรืออกหัก บางครั้งตองรองไห
อยูคนเดียว มีอาการนอนไมหลับ ออนเพลีย กินขาวไมได หงุดหงิด
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.2 การสูญเสียบุคคลที่รัก การสูญเสียบิดามารดาและบุคคลที่ตนรัก เปน
เหตุใหเกิดความ เสียใจอยางรุนแรง จนมีอาการซึมเศรา นอนไมหลับ หดหูใจ หงุดหงิดโกรธงาย
กวาธรรมดา รูสึกทอแทและเบื่อชีวิต
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2.3 การตัดสินใจผิด ทุกคนที่มีความคิด ตางก็คิดวาตนไดคิดดีและ
ตัดสินใจดีที่สุดแลว แตกลับไดรับความลมเหลวและความเสียหายจากการตัดสินใจของตนเอง
เชนเดียวกับการสอบไลตก จึงทําใหเกิดอารมณเศรา และหมดความสุข มีความเสียใจเศราอยาง
รุนแรง
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2.4 การสูญเสียทรัพยสินเงินทอง การสูญเสียทรัพยสินเงินทองมาก ๆ
ของคนบางคนรุนแรง พอ ๆ กับการสูญเสียบุคคลที่ตนรัก เพราะจิตใจมุงมั่นอยูแตเรื่องทรัพยสิน
ของตน และสวนมากมีแตทางไดเงินมามาก ๆ เสมอ ครั้นมาสูญเสียครั้งเดียวและเปนเงินจํานวน
มาก ทําใหเสียใจมาก คิดมาก ทําใหเกิดอาการซึมเศรา นอนไมหลับ
กกกกกกกก2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล แบ่ งออกเป็ น 6 ประการ ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 สาเหตุจากครอบครัวและสัมพันธภาพระหวางพอแม ลูก บุคคลที่ไมได
รับความรักความอบอุนจากพอแม อยูในครอบครัวที่ไมมีความสุข ไมไดรับประสบการณของ
สัมพันธภาพที่ดีจากครอบครัว เมื่อโตขึ้นจึงไมสามารถปรับตัวได จิตใจไมเขมแข็ง ไมสามารถ
เผชิญปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ของชีวิตซึ่งนําไปสูปญหาสุขภาพจิต
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 สาเหตุจากฐานะเศรษฐกิจ เงินเปนปจจัยสําคัญ หากครอบครัวใดไม
สามารถแกปญหาเศรษฐกิจใหสมดุลกับรายจายได จึงเกิดหนี้สินก็กระทบกับสุขภาพจิตของ
ครอบครัวได
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 การขาดการศึกษาอบรม การขาดการศึกษาอบรมสั่งสอนที่ดี ทําใหชีวิต
หมกมุนอยูแตในความมืดมน หมดหวังยอมทําใหจิตใจหดหูเกิดความเสื่อมของสมองเปนปญหา
สุขภาพจิตได
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.4 สภาพชีวิตสมรสหรือชีวิตโสดที่มีปญหายุงยาก ในชีวิตสมรสมีปญหา
เกิดขึ้นไดเสมอ เชน ความขัดแยง การตั้งครรภ การมีบุตร สิ่งเหลานี้นําปญหาเขามาในชีวิตสมรส
ถาทางออกไมไดก็จะกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิต สําหรับคนเปนโสดอาจเกิดปญหา เชน วาเหวขาด
เพื่อน เหงา คิดมาก นอนไมหลับ เกิดปญหาสุขภาพจิตไดเชนกัน
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 สาเหตุจากสภาวะการณแวดลอมตาง ๆ เหตุการณหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในชวงวัยตาง ๆ ที่คนตองปรับตัวตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ ถาปรับตัวไมไดก็จะทําใหเกิดปญหา
สุขภาพจิต นอกจากนั้นการประสบภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว ไฟไหม ซึ่งสถานการณ
เหลานี้จะมีผลกระทบตอจิตใจอยางรุนแรง ทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตได
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.6 สาเหตุจากวัฒนธรรมและคานิยมของสังคม ในสังคมปจจุบันนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และคานิยมอยางรวดเร็ว เด็กและวัยรุน มักรับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนใหม
ไดงายและรวดเร็ว ซึ่งจะเกิดความขัดแยงกับผูใหญ ทําใหผูใหญไมพอใจ สงผลใหเกิดปญหา
สุขภาพจิตไดทั้งเด็กและผูใหญ
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับสุ ขภาพจิต
กกกกกกกก1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของฟรอยด์
กกกกกกกก ฟรอยด ( Freud 1856-1939) เปนชาวออสเตรีย เปนคนแรกที่เห็นความสําคัญของ
พัฒนาการในวัยเด็ก ถือวาเปนรากฐานของ พัฒนาการของบุคลิกภาพ ตอนวัยผูใหญ สนับสนุนคํา
กลาวของนักกวี Wordsworth ที่วา "The child is father of the man” และมีความเชื่อวา 5 ปแรกของ
ชีวิตมีความสําคัญมาก เปนระยะวิกฤติของพัฒนาการ ของชีวิตบุคลิกภาพของผูใหญ มักจะเปน
ผลรวมของ 5 ปแรก ฟรอยดเชื่อวา บุคลิกภาพของผูใหญ ที่แตกตางกัน ก็เนื่องจากประสบการณ
ของแตละคน เมื่อเวลาอยูในวัยเด็ก และขึ้นอยูกับวาเด็กแตละคน แกปญหาของความขัดแยงของแต
ละวัยอยางไร ทฤษฎีของฟรอยดมีอิทธิพลทางการ รักษาคนไขโรคจิต วิธีการนี้เรียกวา จิตวิเคราะห
(Psychoanalysis) โดยใหคนไขระบายปญหาใหจิตแพทยฟง
กกกกกกกกบุคลิกภาพ : Id, Ego และ Superego
กกกกกกกกกกกกกกกกId เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวเรามาตั้งแตเกิด แตเปนสวนที่จิตไร
สํานึก มีหลักการที่จะสนองความตองการของตนเองเทานั้น เอาแตไดอยางเดียว และจุดเปาหมายก็
คือ หลักความพึงพอใจ (Pleasure Principle) Id จะผลักดันให Ego ประกอบในสิ่งตางๆ ตามที่ Id
ตองการ
กกกกกกกกกกกกกกกก Ego เปนสวนของบุคลิกภาพ ที่พัฒนามาจากการที่ทารกไดติดตอ หรือมี
ปฎิสัมพันธกับโลก ภายนอก บุคคลที่มีบุคลิกภาพปกติ คือ บุคคลที่ Ego สามารถที่ปรับตัวใหเกิด
สมดุลระหวางความตองการของ Id โลกภายนอก และ Superego หลักการที่ Ego ใชคือหลักแหง
ความเปนจริง (Reality Principle)
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กกกกกกกกกกกกกกกก Superego เปนสวนของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ของพัฒนาการที่
ชื่อวา "Phallic Stage” เปนสวนของบุคลิกภาพที่ตั้งมาตรการของพฤติกรรมใหแตละบุคคล โดยรับ
คานิยมและมาตรฐานจริยธรรมของบิดามารดา เปนของตน โดยตั้งเปนมาตรการความประพฤติ
มาตรการนี้จะเปนเสียงแทนบิดามารดา คอยบอกวาอะไรควรทํา หรือไมควรทํา มาตรการของ
พฤติกรรมโดยมากไดมาจากกฎเกณฑตางๆ ที่พอแมสอนและ มักจะเปนมาตรฐานจริยธรรม และ
คานิยมตางของพอแม ฟรอยดกลาววาเปนผลของการปรับของ Oedipus และ Electra Complex ซึ่ง
นอกจาก ทําใหเด็กชายเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผูชาย” จากบิดา และเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรม
ของ "ผูหญิง ” จากมารดาแลว ยังยึดถือหลักจริยธรรม คานิยมของบิดามารดา เปนมาตรการของ
พฤติกรรมดวย
Superego แบงเปน 2 อยางคือ
1. "Conscience” ซึ่งคอยบอกใหหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา
2. "Ego ideal” ซึ่งสนับสนุนใหมีความประพฤติดี
กกกกกกกก"Conscience” มักจะเกิดจากการขูวาจะทําโทษ เชน "ถาทําอยางนั้นเปนเด็กไมดี ควรจะ
ละอายแกใจที่ประพฤติเชนนั้น ” สวน "Ego ideal” มักจะเกิดจากการใหแรงเสริมบวก หรือการ
ยอมรับ เชน แมรักหนูเพราะหนูเปนเด็กดี
กกกกกกกก2. ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory)
กกกกกกกกการเรียนรูคือกระบวนการที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียน
ไดจากการไดยินการสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี การเรียนรูของเด็กและผูใหญจะตางกัน เด็ก
จะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณที่มีอยู แตการเรียนรูจะ
เกิดขึ้นจากประสบการณที่ผูสอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะ
เปนผูที่สรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ที่จะใหเกิดขึ้นเปนรูปแบบใดก็ได
เชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย สิ่งเหลานี้ผูสอนจะเปน
ผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการ
สอน รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน
กกกกกกกก3. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Approach)
กกกกกกกก นักจิตวิทยากลุมนี้มีความเห็นแตกตางจากพวกความรูนิยมและพวกพฤติกรรมนิยม
นักจิตวิทยากลุมนี้มีแนวคิดวาจุดมุงหมายของการศึกษาคือ “การที่ศักยภาพมนุษยไดรับการพัฒนา
อยางเต็มที่ ” ผูที่ผานกระบวนการเรียนรูแลวยอมสามารถยังชีวิตอยูไดดวยความรูสึกนึกคิดที่เปยม
ไปดวยความภาคภูมิใจในตนเอง (Roger. 1969 อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535: 82) หนาที่ของ
โรงเรียนคือ การใหผูเรียนไดหันมามองดูตนเอง การรูจักตนเองนี้จะเปนแรงผลักดันใหเกิดคานิยม
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ขึ้น (Maslow 1971, อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535: 82) กระบวนการเรียนรูเปนไปในลักษณะของการ
“พึ่งตนเอง” เปน “กระบวนการเรียนรูตลอดชีพ” และ “หลักสูตรก็คือประมวลผลประสบการณของ
ชีวิต” นั้นเอง (Roger 1977, อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535 : 82)
แนวคิดเกีย่ วกับปัญหาสุ ขภาพจิตของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม
กกกกกกกกนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมอธิบายเกีย่ วกับปัญหาสุ ขภาพจิต ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. ภาพลักษณของตัวเอง (Self-image) เปนพื้นฐานของบุคลิกภาพและ
สุขภาพจิต คนจะมีสุขภาพจิตดีหรือไมขึ้นอยูกับความสมดุลของการคิดเชิงอุดมคติเกี่ยวกับตัวเอง
และสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวเองที่ปรากฏ หากตนในอุดมคติกับตนในภาพความเปนจริงมี
ความสอดคลองกัน มาก บุคลิกภาพก็จะเปนคนที่มีความสมดุลในตัวเอง รูสึกวาตนมีคุณคา มี
ความสามารถจริง ยอมรับตัวเอง ภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองเปนไปในทางที่ดี สุขภาพจิตก็จะดีตาม
ไปดวย ภาพลักษณแหงตนจึงเปนพื้นฐานสําคัญของบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
กกกกกกกกกกกกกกกก2. มนุษยเปนผูมีความสามารถ มีศักยภาพในตัวเอง ซึ่งในแตละคนมีความ
แตกตางกันและมีความเปนตัวของตัวเองในแตละดาน คนที่ไดมีโอกาสในการแสดงความสามารถ
ของตน หรือรูสึกวาตนมีความสามารถก็จะใชความสามารถและศักยภาพแหงตนอยางเต็มที่ เพื่อให
ไดมาซึ่งความสําเร็จในชีวิต มนุษยจึงมุงมั่นทําความดี สรางสรรค ทําตัวเองใหเปนประโยชนและมี
คุณคา พฤติกรรมมนุษยจึงถูกกําหนดโดยเปาหมายแหงชีวิต คือ ความสําเร็จ คนที่ประสบ
ความสําเร็จในชีวิตก็จะมีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง ยอมรับในศักดิ์ศรีแหงตน
กกกกกกกกกกกกกกกก3. มนุษยตองการการยอมรับ ทั้งการยอมรับในศักดิ์ศรีแหงตนและการที่จะ
ใหคนอื่นยอมรับตน มนุษยทํา 2 อยาง ประการแรก ทําความดีใหแกตนเอง เพื่อใหตัวเองมีศักดิ์ศรี มี
ความภาคภูมิใจในตัวเอง เห็นดวยวาตัวเองมีคาอยูตัว ประการที่ 2 มนุษยตองการและใหคนอื่นรัก
และยอมรับตน เพื่อใหไดมาซึ่งจุดหมายนี้ มนุษยพยายามแสวงหาความรักและการยอมรับจากคน
อื่นตองการเพื่อน ตองการใหมีคนรัก ตองการอยูรวมกันอยางมีสันติ การรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ
ไมไดรับความรัก เปนสิ่งทรมานใจและรูสึกวาขาดคุณคาแหงตน สุขภาพจิตเสื่อม
กกกกกกกกกกกกกกกก 4. มนุษยมีความวิตกกังวลตอชีวิต 2 เรื่อง เรื่องแรกคือกังวลวาจะพบกับ
ความลมเหลว การขาดโอกาสในการกระทําอะไรดวยตัวเองเพื่อแสดงวาตนมีความสามารถ การ
ไมไดทํา ทําใหเกิดความรูสึกดอยไรคุณคา ประการที่ 2 คือ กังวลวาคนอื่นจะไมรักตน การพลาด
หวังจากความรัก เชน จากพอแม จากเพื่อน จากคนที่อยูเคียงขางในสังคม การไมไดรับการยอมรับ
ทําใหเกิดความรูสึกดอยไรคุณคา ชีวิตไรความหมาย
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ปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดปัญหาสุ ขภาพจิต
กกกกกกกกอัมพร โอตระกูล (2540: 47-59,อางถึงใน ฟาใส พุมเกิด 2547: 23) ไดกลาววา จิตใจ
มนุษยเปนสิ่งละเอียดออน เกิดความรูสึกนึกคิดอยูตลอดเวลาแลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งเราที่มากระทบ สงผลใหคนเรามีสุขภาพจิตใน
รูปแบบตางๆ กัน คือ อาจจะมีสุขภาพจิตดี สุขภาพจิตเสีย หรือเจ็บปวยเปนโรคจิต โรคประสาท
หรือมีปญหาสุขภาพจิต ความผิดปกติทางจิต เปนภาวะที่คอนขางยุงยากซับซอน มีสาเหตุที่เกี่ยวของ
กับปจจัยหลายอยางผสมผสานกันซึ่งนักวิชาการในแตละสาขาตางมีมุมมองที่แตกตางกันไป ดังนี้
กกกกกกกก1. มุมมองดานการแพทย ในทางวิทยาศาสตรการแพทยมีการอธิบายสาเหตุการเจ็บปวย
ทางจิตโดยตั้งเปนทฤษฎี แบงไดเปน 3 กลุม คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ทฤษฎีที่เชื่อวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากพันธุกรรม ทฤษฎีนี้เชื่อวา
ความผิดปกติจากจิตเกิดจากการถายทอดลักษณะเผาพันธุมาโดยตรง โดยอธิบายวาโรคจิตโรค
ประสาทเกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรมนั้นๆ มาจากพอแม
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ทฤษฎีที่เชื่อวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากสาเหตุทางรางกาย ในกลุมนี้
เชื่อวาโรคจิตโดยเฉพาะโรคจิตเภทมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของรางกายในระบบใดระบบหนึ่ง
ซึ่งสวนมากเขาใจวาเปนพยาธิสภาพของสมองหรือมีความผิดปกติของเมแทบอลิซึม (metabolism)
หรือเปนความผิดปกติของตอมไรทอ มีสามมติฐานวาสารสื่อประสาทพวกแอมีน (amine) ตัวใดตัว
หนึ่งอันประกอบดวยเซโรโทนิน โดปามีน และแอเซทิลโคลีน ชนิดใดชยิดหนึ่งนี้ทําใหเกิดพิษตอ
จิตใจโดยเชื่อวาเมื่อเกิดความไมสมดุลของสารพวกนี้แลวจะเกิดอาการผิดปกติทางจิตใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ทฤษฎีที่เชื่อวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยมีมากมายที่สําคัญที่สุดคือ ครอบครัวซึ่งเปนที่หลอหลอม
ใหเรามีบุคลิกภาพนิสัยเปนแบบใดแบบหนึ่งและสรางสมรรถนะในการปรับตัว ประเพณี
วัฒนธรรมก็มีสวนทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตได สิ่งแวดลอมที่เปนเหตุการณเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็
มีผลกระทบตอจิตใจคนเราได เชน ความผิดหวัง เหตุการณที่ตองเผชิญอันตรายรายแรง มีผลใหเกิด
ปญหาสุขภาพจิตได
กกกกกกกก2. มุมมองดานสังคมวิทยา คุกเกอรแฮม ไดอธิบายสาเหตุของความผิดปกติทางจิตใจวา
มี อยู 5 แนวคิด คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 แนวคิดทางการแพทย เชื่อวาโรคจิตเกิดจากความผิดปกติทางสรีรวิทยา
ทางชีวเคมีหรือทางพันธุกรรม สามารถรักษาไดดวยการใชยาหรือการทําช็อตไฟฟาหรือผาตัดสมอง
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 แนวคิดทางจิตวิเคราะห เชื่อวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากสาเหตุ
ภายในจิตใจของผูนั้นเองที่ไมสามารถปรับกลไกทางจิตใหเหมาะสมได ซึ่งรากฐานมาจากทฤษฎี
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ของ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) และกลาววาการรักษาควรใชจิตบําบัดแบบจิตวิเคราะหจึง
จะไดผล
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3 แนวคิดทางการเรียนรู มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูของพัฟลอฟ
(Pavlov) และทอรนไดก (Thorndike) ทฤษฎีที่เชื่อวาความผิดปกติทางจิตเกิดจากถูกฝกฝนมาเชนนี้
นั้นจนเกิดเปนความเคยชินและการรักษาควรใชพฤติกรรมบําบัด
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 แนวคิดของทอมัส ซาซ (Thomas Szaz) เชื่อวาความผิดปกติไมใชโรค
แตเปนอาการที่มีผลมาจากปญหาตางๆ ที่คนตองเผชิญในการดําเนินชีวิต
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.5 แนวคิดทางดานความเครียด กลาววา ความเครียดเปนภาวะทางจิตใจ
และรางกายของสิ่งมีชีวิตที่ถูกกระตุนใหแสดงออกตอสภาวการณแวดลอมอันเปนการปรับตัว ซึ่ง
จะเปนในรูปของการตอสูหรือถอยหนี ก็แลวแตสถานการณ และขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของคนๆนั้น
จิตใจและรางกายที่ถูกกระตุนจะเกิดอาการกลัวหรือวิตกกังวลใจในระดับตางๆ กันซึ่งเมื่อเกิดขึ้น
บอยๆ จะมีผลทําใหเกิดอาการทางจิตประสาทได
ปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดปัญหาสุ ขภาพจิตในทีท่ าํ งาน
กกกกกกกก สิ่งที่สําคัญในชีวิตของคนเราคือ ชีวิตของคนเราตองการทํางาน การทํางานเปนสวน
หนึ่งของชีวิต การที่คนเรามีสุขภาพจิตดีเมื่ออยูในที่ทํางานก็จะสงผลใหประสิทธิภาพการทํางาน
ของคนดีตามไปดวย ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอตัวพนักงานเอง ทําใหพนักงานมี
ประสิทธิภาพในการทํางานและมีสุขภาพจิตที่ดี สวนผลกระทบตอองคกรหรือสํานักงานคือ ทําให
กิจการรุงเรือง มีปญหาในการทํางานนอยลงหรือเกือบจะไมมีเลย
กกกกกกกกสมาพันธสุขภาพจิตโลก (กรมสุขภาพจิต 2544: 15 -33, อางถึงใน ฟาใส พุมเกิด 2547:
25) ไดกลาวถึง ปญหาในการทํางานที่พบบอยและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของพนักงาน ไวดังนี้
คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ปัญหาลักษณะงาน เชน งานบริการ งานหนักหรืองานเบา งานเรงดวน
งานซ้ําซากจําเจ งานที่ไมตรงกับความสามารถ งานที่ตองรับผิดชอบสูง งานเปนกะ เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกก 2. ปัญหาความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน เชน มีความขัดแยงกับผูบริหาร
หรือหัวหนางาน เขากับเพื่อนรวมงานไมได ไมพอใจลูกนอง มีปญหากับลูกคาหรือผูรับบริการ เปน
ตน
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ปัญหาบรรยากาศในการทํางาน เชน ไมโปรงใส ไมเปนธรรม ตัวใครตัว
มัน แบงพรรคแบงพวก ขาดโอกาสกาวหนา กฎระเบียบเครงครัดเกินไป การแขงขันสูง เปนตน
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กกกกกกกกกกกกกกกก 4. ปัญหาครอบครัว เชน หวงลูกที่ยังเล็ก ขัดแยงกับคูสมรส เงินไมพอใช
สมาชิกในบานเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือเรื้อรัง
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน เชน สถานที่ทํางานสกปรกรกรุงรัง คับ
แคบ แออัด อับชื้น มีเสียงดังรบกวน มีกลิ่นเหม็น มีฝุนควันมาก มีแสงสวางไมเพียงพอ อากาศรอน
หรือเย็นมากเกินไป มีสารพิษ ขาดเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกก6. รายได้ ไม่ ดี หมายความวา เงินเดือนนอยไดนอยเกินไป ถูกบรรจุต่ํากวา
วุฒิ จบปริญญาตรีนาจะไดเดือนละ 7,000 บาท แตจายดวยเงินเพียง 5,000 บาท ทําใหรายไดไม
เพียงพอกับรายจาย
กกกกกกกกกกกกกกกก7. ความต้ องการความก้าวหน้ า ความเจริญความกาวหนาในหนาที่การงาน
เปนสิ่งสําคัญมาก ความกาวหนาในหนาที่ทํางาน เชน การไดเลื่อนยศ ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
กกกกกกกกกกกกกกกก 8. การดูถูกเหยียดหยามหรือการไม่ ได้ รับการยอมรับในทีท่ าํ งาน ในการ
ทํางานคนตองการมีศักดิ์ศรีมีตําแหนง คนที่ทํางานในหนาที่มีตําแหนงที่ดีกวามีศักดิ์ศรีกวาอาจจะดู
ถูกดูแคลนคนที่อยูในตําแหนงต่ํากวา การที่คนที่ตําแหนงตางกัน ทําใหมีการไมยอมรับซึ่งกันและ
กันได คนที่อยูสวนที่ต่ํากวาเกิดความคับของใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก9. การแข่ งขันทีร่ ุ นแรง ในโลกของธุรกิจพนักงานตางๆ ตองแขงขันซึ่งกัน
และกัน การแขงขันที่สําคัญมากที่สุดคือ พนักงานทุดคนจะตองทําเปา เรียกวา การบริหารงานโดย
ยึดเปาวัตถุประสงคเปนหลัก นอกจากเปาหมายของตนเองแลวจะตองทํางานใหไดตามเปาหมาย
ขององคกร
กกกกกกกกปญหาเหลานี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวจะสงผลใหพนักงานไมมีความสุขในการทํางาน เกิคความ
คับของใจ อึดอัดใจ วิตกกังวล หงุดหงิด กาวราว หรือไมก็ซึมเศรา และกาจจะมีอาการเจ็บปวยทาง
กายจนกลายเปนอุปสรรคตอการทํางาน ทําใหพนักงานไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่หรือทํางาน
ผิดพลาดบอยหรือมากจนเปนผลเสียตอองคการ จากแนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต จะเห็นไดวา
การทํางานมีผลกระทบตอสุขภาพจิต และสุขภาพจิตมีผลกระทบตอการทํางานและยังสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคกรอีกดวย
การประเมินสุ ขภาพจิต
กกกกกกกกการประเมินสุขภาพจิตนั้น สามารถทําไดยากเพราะ จิตหรือจิตใจของนั้นเปนสิ่งที่ ไมมี
ตัวตน ไมสามารถมองเห็นและไมสามารถทําการประเมินสุขภาพจิตไดโดยตรง แตสามารถประเมิน
ไดโดยทางออม โดยไดจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาทาทางหรือทัศนคติ แลว
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แปรผลเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ที่ไดจากการทําแบบสอบถามไวเพื่อประเมินผลทาง
สุขภาพจิตของแตละบุคคล แลวจึงสรุปผลวาบุคคลนั้นอยูในเกณฑผูมีสุขภาพจิตที่ดีหรือไม
กกกกกกกกมารยาท เจริญสุขโสภณ (2532: 43-47, อางถึงใน ฟาใส พุมเกิด 2547: 26) กลาวถึงการ
ประเมินสุขภาพจิตวามีการศึกษาไดหลายวิธี ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1. การศึกษาสุขภาพจิตโดยตรง โดยการใชเครื่องมือวักสุขภาพจิต งานวิจัย
ประเภทนี้พบไมมากนัก และเครื่องมือที่ใชวัดสุขภาพจิตก็มีอยูนอย การศึกษาภาวะสมบูรณนั้นทํา
ไดยากกวาการศึกษาภาวะการเจ็บปวยที่มีอาการและอาการแสดงที่เห็นไดชัดเจน
กกกกกกกกกกกกกกกก2. โดยศึกษาการปรับตัวของบุคคลทางดานสังคม เครื่องมือไดจากแนวคิด
ที่วาสุขภาพจิตคือ ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและมีความสุข
กกกกกกกกกกกกกกกก 3. โดยศึกษาอาการและอาการแสดงของความเจ็บปวยทางจิต ซึ่งถามี
ปรากฏในบุคคลใดมากก็แสดงวาบุคคลนั้นมีสภาวะทางจิตที่ไมดี เครื่องมือที่ใชจะวัดอาการวิตก
กังวล วัดภาวะความเศรา วัดภาวะย้ําคิดย้ําทํา วัดภาวะหลงผิด วัดภาวะประสาทหลอน เปนตน ซึ่ง
เปนเครื่องมือที่พบอยูเปนจํานวนมาก
กกกกกกกกสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือ ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Thai Mental
Health Indicators / TMHI-66) ซึ่งพัฒนาโดย นายแพทยอภิชัย มงคล และคณะ (กรมสุขภาพจิต,
2545: 15-25) เปนแบบประเมินสุขภาพจิตดวยตนเอง สรางขึ้นภายใตกรอบแนวคิดคําจํากัดความ
ของสุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจที่มีความสุข ผูที่มีสุขภาพจิตดีไมเพียงแตปราศจากโรคจิตโรค
ประสาทเทานั้น แตยังสามารถปรับปรุงตัวเองใหอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมของตนเองไดอยางมี
ความสุข มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยดี มีชีวิตที่สมดุล และตอบสนองความตองการของตนเองได
โดยไมมีความขีดแยงใดๆ ภายในจิตใจของตนเอง
กกกกกกกกดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย สรางขึ้นโดยใชกลุมคนเปนมาตรฐาน (Normative model)
ในการกําหนดเกณฑปกติ(Norm) เพราะยังไมมีการตรวจมาตรฐานใดๆที่สามารถตรวจวินิจฉัยไดวา
บุคคลใดมีสุขภาพจิตปกติหรือไม ไดมีการพัฒนาโดยแบงการศึกษาเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1) ศึกษา
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยประชุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ครั้ง ไดเครื่องมือฉบับ
ราง80 ขอ นําไปทดสอบภาษาใน 5 ภาคของประเทศไทยโดยการทํา Focus group จํานวน 40กลุม
และทดลองใชเครื่องมือ 120 ชุด จากนั้นปรับปรุงแกไขเครื่องมือ ระยะที่ 2) ศึกษาความตรงตาม
โครงสราง (Construct validity) ครั้งที่ 1 โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2,024 คน จาก 5 ภาค คือ
ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต แบงประชากรออกเปนเขตเทศบาล
และเขตชนบท จําแนกออกเปนจังหวัดที่มีรายไดร่ํารวย ปานกลาง ยากจน ระยะที่ 3) ศึกษาความ
ตรงตามโครงสรางครั้งที่ 2 และหาคาปกติของคนไทย (norm) จากขนาดตัวอยาง 2,400 คน ความ
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ตรงรวมสมัย(Concurrent validity) ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ใชเวลาในการศึกษา
ตั้งแตระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 3 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2545 – มิถุนายน 2546 ผลการศึกษาไดเครื่องมือ
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ 66 ขอ มี 4 องคประกอบ คือ 1) สภาพจิตใจ 2)สมรรถภาพ
ของจิตใจ 3)คุณภาพของจิตใจ 4) ปจจัยสนับสนุน มีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือในแตละ
องคประกอบเทากับ 0.86, 0.83, 0.77 และ 0.80 ตามลําดับ เครื่องมือฉบับสั้นมี 15 ขอ คาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.70 ความตรงรวมสมัยโดยใชดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของอัมพร โอตระกูลและคณะ
จํานวน 12 ขอ พบวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน เทากับ 0.58 สําหรับคาปกติของเครื่องมือ
แบงเปน 3 ระดับคือ สุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ํากวาคน
ทั่วไป ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย สามารถนําไปใชประเมินภาวะสุขภาพจิตของรายบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเพื่อทราบสภาวะสุขภาพจิตของตนเอง หนวยงาน หรือชุมชนและใหการชวยเหลือตั้งแต
ระยะเริ่มแรก
กกกกกกกก ในการวิจัยในครั้งนี้ผูทําวิจัยไดเลือกตัวแบบสอบถามที่จะนํามาเปนตัววัดสุขภาพจิต
ของบุคลากรที่ทํางานอยูในการไฟฟา โดยใชแบบสอบถามแบบเต็มรูปแบบคือ 54 ขอ ของ
นายแพทยอภิชัย มงคล และคณะคณะ (กรมสุขภาพจิต 2545: 15-25)
2. แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
กกกกกกกกคําวา “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ถาพิจารณาแยกคําจะมาจากคํา 3 คํา คือ “คุณภาพ”
(Quality) “ชีวิต ” (Life) และ “การทํางาน” (Work) จากความหมายในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงคําวา “คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะที่ดีเดนของบุคคลหรือ
สิ่งของ “ชีวิต” หมายถึง ความเปนอยู และ คําวา “การทํางาน” หมายถึง สิ่งที่กระทํากิจกรรมที่ทํา
หรือกิจการที่ทํา “คุณภาพชีวิตการทํางาน ” เมื่อพิจารณาจากความหมายของคํามาประกอบกันก็
หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพื่อความเปนอยูที่ดี ซึ่งวัดไดจากการเปรียบเทียบการกระทํากับเกณฑ
มาตรฐานหรือตัวบงชี้ที่กําหนด
กกกกกกกกวอลตัน (Walton 1975: 92) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนคําที่มีความหมายกวาง
มิใชแคกําหนดวาทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง มิใชมีเพียงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก หรือการ
จายคาตอบแทนที่คุมคาเทานั้น แตยังมีความหมายรวมไปถึงความตองการและความปรารถนาให
ชีวิตของบุคลากรในหนวยงานดีขึ้นดวย
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กกกกกกกกบลูสโตน (Bluestone, 1977: 44) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา
เปนการสรางสรรคบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานเกิดความพึงพอใจสูงขึ้นโดยการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและแกไขปญหาขององคการซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพนักงาน
กกกกกกกกดูบริน (Dubrin, 1981 อางถึงใน อนันต, 2543: 12) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน
หมายถึงการที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมในการทํางาน มีการบริหารงานที่คํานึงถึงความตองการ
ของมนุษยอีกทั้งยังคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางานและผลประโยชนสูงสุดที่มนุษยจะไดรับ
กกกกกกกกเดลามอทเต และ เหเคซาวา (Delamotte and Takezawa,1984 อางถึงใน สินชัย, 2544: 89) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน ยังมีความหมายไมชัดเจน คลุมเครือ (Vague) เปนความหมายที่
กวาง แตไดใหแนวคิดดังนี้
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตการทํางานมี 2 มุมมอง มุมมองแรกเปนมุมมองที่หมายถึง การคํานึงถึง
ความเปนมนุษยในการทํางาน (Humanization of work) ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูด
ภาษาฝรั่งเศส ใชคําวา การปรับปรุงสภาพการทํางาน (Improvement of working condition)ประเทศ
สังคมนิยมใชคําวา การคุมครองแรงงาน (Workers’ protection) ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย ใชคํา
วา สภาพแวดลอมการทํางาน (Working environment) และในประเทศญี่ปุนใชคําวา Hatarakigai
สวนอีกมุมมองหนึ่งนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติ หรือเทคโนโลยี สําหรับ
สงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ในการปรับปรุงผลลัพธทั้งของ
องคการและปจเจกบุคคล
กกกกกกกกติน ปรัชญพฤทธิ์ (2530: 266) กลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง ชีวิตการ
ทํางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเปนมนุษยของบุคลากร ซึ่งเปนชีวิตการทํางานที่ไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความจําเปนพื้นฐานของมนุษยในแตละยุคสมัย
กกกกกกกกเสนาะ ติเยาว (2539: 18) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นหมายถึงปจจัยตางๆ
ที่บงชี้ใหเห็นถึงคุณภาพโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
กกกกกกกกผจญ เฉลิมสาร (2540: 24) กลาวไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําที่มีความหมาย
กวางครอบคลุมไปในทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอม
ในการทํางานภายในองคการ แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่ลดความตึงเครียดทางจิตใจเพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจในงานที่ทํา
กกกกกกกกพรสุข อัศวนิเวศน (2541: 19) ไดใหคํานิยาม “คุณภาพชีวิตการทํางาน ” หมายถึง
ทัศนคติหรือความรูสึกของบุคลากรซึ่งไดรับมาจากประสบการณการทํางานของเขา ทําใหเขามี
ความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน และมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ
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กกกกกกกกสรรเสริญ เตชะบูรพา (2545: 12) ไดใหคํานิยาม “คุณภาพชีวิตการทํางาน” หมายถึง
ความรูสึกของพนักงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุขในการทํางาน และมี
สุขภาพจิตที่ดี ที่พนักงานไดรับมาจากประสบการณในการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ
ของพนักงานและองคกร
กกกกกกกกจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่ไดใหความหมายของ คุณภาพชีวิตการทํางาน
สามารถสรุปไดวาคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การรับรูและประเมินภาวะตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานของพนักงาน ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุขในการทํางาน ซึ่งจะมีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลและองคกร
การประเมินคุณภาพชีวติ จากการทํางาน
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. ความมั่นคงในงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก4. การเลือกเวลาปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความเครียดในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก6. การมีสวนรวมตัดสินใจในงานที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกกกกกกกกก7. มีการปกครองแบบประชาธิปไตย
กกกกกกกกกกกกกกกก8. การแบงปนผลกําไร
กกกกกกกกกกกกกกกก9. สิทธิในการไดรับเบี้ยบํานาญ
กกกกกกกกกกกกก10. มีโครงการสงเสริมสวัสดิการของผูปฏิบัติงานหนึ่งสัปดาหทํางาน 4 วัน
กกกกกกกกคาสต และ โรเซนซวิก (Kast and Rosenzweig 1985: 150) กลาวถึงเกณฑชี้วัดทางสังคม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคคลจะตองมีองคประกอบ 11 ประการ ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. บุคคลและครอบครัว
กกกกกกกกกกกกกกกก2. สุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
กกกกกกกกกกกกกกกก4. การติดตอสื่อสาร
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กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความปลอดภัย
กกกกกกกกกกกกกกกกุ6. การศึกษาและการฝกอบรม
กกกกกกกกกกกกกกกก7. การทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก8. สวัสดิการและความมั่นคงทางสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก9. รายไดและผลผลิต
กกกกกกกกกกกกกกกก10. การมีสวนรวมในสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก11. วัฒนธรรมและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
กกกกกกกกวอลตัน (Walton 1973: 12-16) กําหนดวาบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอ
บงชี้ 8 ดาน เปนเกณฑ ดังนี้
กกกกกกกก1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation)
คาตอบแทนเปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานไดเนื่องจากบุคคลทุกคนมีความ
ตองการทางเศรษฐกิจและจะมุงทํางานเพื่อใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความตองการนี้
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวิตรอด บุคคลซึ่งนอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทน
สําหรับตนแลวยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ
ในการตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนที่จะบงชี้วามีคุณภาพชีวิตการทํางานนั้นจะพิจารณาในเรื่อง
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ความเพียงพอ คือ คาตอบแทนที่ไดจากการทํางานนั้นเพียงพอที่จะ
ดํารงชีวิตตามมาตรฐานและสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ความยุติธรรม ซึ่งประเมินความสัมพันธระหวางคาตอบแทนกับ
ลักษณะงานพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนที่ไดรับจากงานของตนกับงานอื่นที่มี
ลักษณะคลายๆ กัน
กกกกกกกก2. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working
Conditions) คือ ผูปฏิบัติงานควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการ
ทํางานที่ปองกันอุบัติเหตุและไมเกิดผลเสียหายตอสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งเปนการควบคุม
สภาพทางกายภาพ
กกกกกกกก3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth
and Security) คือ งานที่ผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว และการขยายความสามารถ
ของตนเองใหไดรับความรูและทักษะใหมๆ จะมีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ที่
สูงขึ้น ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวบงชี้เรื่องความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทํางานมีเกณฑการพิจารณา คือ
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 มีการทํางานที่พัฒนา หมายถึง ไดรับผิดชอบไดรับมอบหมายงานมาก
ขึ้น
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2 มีแนวทางกาวหนา หมายถึง มีความคาดหวังที่จะไดรับการเตรียม
ความรูทักษะเพื่องานในหนาที่ที่สูงขึ้น
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 โอกาสความสําเร็จเปนความกาวหนาของโอกาสที่จะทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จในองคการหรือในสายงานอาชีพอันเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน สมาชิกครอบครัวหรือ
ผูเกี่ยวของอื่นๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 ความมั่นคง หมายถึง มีความมั่นคงของการวาจางและรายไดที่จะไดรับ
กกกกกกกก4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Us and
Develop Human Capacities เปนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนี้ เปนการให
ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา การอบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล เปนสิ่งบงบอก
ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประการหนึ่ง ซึ่งจะทําใหบุคคลสามารถทําหนาที่โดยใชศักยภาพที่มีอยู
อยางเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเองและเมื่อมีปญหาก็จะใชการแกไขตอบสนองในรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสมพึงกระทําเปนผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต
กกกกกกกกการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนี้ในดานทักษะความรู ที่จะทําใหงานมีคุณภาพ
สามารถพิจารณาจากเรื่องตางๆ ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก 4.1 ความเปนอิสระหรือการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากนอยที่
ผูปฏิบัติงานมีอิสระ สามารถควบคุมงานดวยตนเอง
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ทักษะที่ซับซอน เปนการพิจารณาความมากนอยของงานที่ผูปฏิบัติได
ใชความรูความชํานาญมากขึ้นกวาที่จะปฏิบัติดวยทักษะคงเดิม เปนการขยายขีดความสามารถใน
การทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก 4.3 ความรูใหมและความเปนจริงที่เดนชัด คือ บุคคลไดรับการพัฒนาให
รูจักหาความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและแนวทางตางๆ ในการปฏิบัติงานและผลที่จะเกิดขึ้น
จากแนวทางนั้นๆ เพื่อทําใหบุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นอยาง
ถูกตองและเปนที่ยอมรับ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ภารกิจทั้งหมดของงาน เปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลที่เกี่ยว
การทํางาน ผูปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญที่จะปฏิบัติงานนั้นไดดวยตัวเอง ทุก
ขั้นตอนมิใชปฏิบัติไดเปนบางสวนของงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 การวางแผน คือ บุคคลที่มีสรรถภาพในการทํางาน ตองมีการวางแผนที่
ดีในการปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน
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กกกกกกกก5. การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น (Social Integration in the Work
Organization) การทํางานรวมกันเปนการที่ผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบัติงานให
สําเร็จได มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี ซึ่งเปนการเกี่ยวของกับสังคมขององคการ
ธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางานซึ่งมีลักษณะ
ดังกลาวนี้ พิจารณาไดจากความเปนอิสระจากอคติ เปนการพิจารณาการทํางานรวมกัน โดยคํานึงถึง
ทักษะความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรยึดถือเรื่องสวนตัวมากกวาความสามารถในการ
ทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการหรือทีมงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 การเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวาบุคคลทุก
คนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิมได
กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 มีการสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานที่ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีความเขาใจในลักษณะของบุคคลในการสนับสนุนทางอารมณ สังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก5.4 มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันที่ดีในองคการมีความสําคัญ
กกกกกกกกกกกกกกกก 5.5 มีการติดตอสื่อสารในลักษณะเปดเผย คือ สมาชิกในองคการ หรือ
บุคคลที่ทํางานควรแสดงความคิดเห็นความรูสึกของตนเองอยางแทจริงตอกัน
กกกกกกกก6. สิทธิสวนบุคคล (Constitutionalism in the Work Organization) หมายถึง การบริหาร
จัดการที่ใหเจาหนาที่หรือพนักงาน ไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมายและ
แสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน บุคคลตองไดรับ
การเคารพในสิทธิสวนตัวเปนองคประกอบหนึ่งของการบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งสามารถ
พิจาณาไดจาก
กกกกกกกกกกกกกกกก6.1 ความเฉพาะของตน เปนการปกปองขอมูลเฉพาะของตนในลีกษณะการ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารอาจตองการขอมูลตาง เพื่อการดําเนินงาน ซึ่งผูปฏิบัติก็จะใหขอมูลเฉพาะที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีสิทธิที่จะไมใหขอมูลอื่นๆ ที่เปนเฉพาะสวนตัว ครอบครัวซึ่งไม
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก 6.2 มีอิสระในการพูด คือ การมีสิทธิที่จะพูดถึงการปฏิบัติงาน นโยบาย
เศรษฐกิจ หรือสังคมขององคการตอผูบริหาร โดยปราศจากความกลัววาจะมีผลตอการพิจารณา
ความดีความชอบของตน
กกกกกกกกกกกกกกกก 6.3 มีความเสมอภาค เปนการพิจารณาถึงความตองการรักษาความเสมอ
ภาคในเรื่องของบุคคล กฎระเบียบ ผลที่พึ่งไดรับ คาตอบแทนและความมั่นคงในงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก6.4 ใหความเคารพตอหนาที่ ความเปนมนุษยของผูรวมงาน
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กกกกกกกก7. ภาวะอิสระจากงาน (Work and the Tatal Life Space) คือ การที่บุคคลจัดเวลาในการ
ทํางานของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัวและกิจกรรม
อื่นๆ
กกกกกกกก8. ความเปนประโยชนตอสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิจกรรม
การทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มพูนคุณคา
ความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบัติ เชน ความรูสึกของกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรูวา องคการ
ของตนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับผลผลิต การจํากัดของเสีย เทคนิคทางการตลาด
การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและอื่นๆ
กกกกกกกกสมยศ นาวีการ (2538: 6 อางใน โสภณ งามขํา 2547: 12) คุณลักษณะของคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีจะประกอบดวย
1. ความมั่นคง
2. ผลตอบแทนที่เปนธรรม
3. ความยุติธรรมภายในสถานที่ทํางาน
4. งานที่นาสนใจและทาทาย
5. การมอบหมายหลายดาน
6. การควบคุม สถานที่ทํางานและตนเอง
7. ความทาทาย
8. ความรับผิดชอบ
9. โอกาสเรียนรูและเจริญเติบโต
10. การรูผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
11. อํานาจหนาที่
12. การยกยอง
แนวทางทีส่ ํ าคัญทีท่ าํ ให้ เกิดคุณภาพชีวติ การทํางาน
กกกกกกกกไดมีนักวิชาการเสนอแนวทางไวหลายทาน (เชี่ยวชาญ 2530: 122–127, อางถึงใน ฟาใส
พุมเกิด 2547: 16-17) โดยใหทรรศนะตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานและประสิทธิผลของ
องคการ ไดแก
กกกกกกกก1. การปรับปรุงบรรยากาศขององคการ (Modifying the Organizational Climate)
Stress ไดใหความหมายของบรรยากาศขององคการวา เปนเรื่องของความรูสึกนึกคิดของพนักงานที่
มีตอองคการที่พวกเขาสังกัดอยูถาหากสภาพแวดลอมการทํางานสามารถทําใหความรูสึกนึกคิดของ
พนักงานมีภาพพจนที่ดีตอองคการยอมทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน
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ยอมหมายถึงคุณภาพชีวิตการทํางานนั่นเอง บรรยากาศขององคการประกอบดวยมิติตางๆได
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 โครงสรางของการทํางาน (Task Structure) หมายถึงสํารวจดูวา
ความรูสึกนึกคิดของพนักงาน เกี่ยวกับโครงสรางการทํางานเปนอุปสรรคตอการทํางานหรือไม เชน
กฎระเบียบ ที่ไมยืดหยุน การทํางานมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ระบบการใหรางวัล (Reward Systems) ตองทําการวิเคราะหวาเปน
ระบบที่มีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพหรือไม
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ความเปนอิสระ (Autonomy) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานวามี
อิสระและไดรับอนุญาตจากองคการ ใหสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยไมเปนอันตรายตอ
ชีวิตการทํางานหรือมีความอิสระเพียงพอที่จะตัดสินใจและคิดสรางสรรคงานใหมๆขึ้นมา
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.4 ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support) หมายถึง
ภาวะการเปนผูนําของหัวหนาที่ใหความอบอุนหรือการสนับสนุนตอสมาชิกในการทํางานและ
ความกาวหนา
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 การยอมรับในเรื่องความขัดแยง (Tolerance of Conflict) หมายถึงการ
วิเคราะหวาองคกรทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกวาความคิดเห็นที่แตกตางกันสามารถไดรับการ
ยอมรับใหเกิดขึ้นไดหรือไม
กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 ความรักในหมูคณะ (Esprit) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของพนักงานที่
เห็นวาสมาชิกภายในองคกรมีความรักกันฉันทเพื่อนในการทํางานรวมกันหรือไม
กกกกกกกก2. การออกแบบงานใหม (Job Redesign) Hack man ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ การ
ออกแบบงานใหม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานเพื่อที่จะนําไปสูคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและผลิตผลขององคกรซึ่งมีหลายวิธี อาทิเชน การทําใหงานมีความหมายมากขึ้น
(Job Enrichment) ซึ่งหมายถึง มีอิสระในการทํางานและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทําใหพนักงาน
รูสึกไมเบื่อหนายและเกิดความพึงพอใจในการงานซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา การขยายงานในแนวดิ่ง
(Vertical Expansion of The Worker’s Job) เปนลักษณะงานซึ่งยากกวาและมีระดับสูงกวาการทําให
งานขยายกวางมากขึ้น (Job Enlargement) เปนการขยายงานใหมีอิสระหลากหลายแตลักษณะงานที่
เพิ่มขึ้นเปนงานที่อยูในระดับเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวาการขยายงานใน
แนวราบ (Horizontal Expansion of The Worker’s Job)
กกกกกกกก3. การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) หมายถึง ระบบของการ
จัดการที่พนักงานในองคกรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานซึ่งมีผลกระทบ
ตอตัวพนักงาน เพราะการเขามามีสวนรวมเปนการทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น
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กกกกกกกก4. การสรางกลุมคุณภาพ (Quality Circles) หมายถึง กลุมของพนักงานที่จัดตั้งขึ้นมา
โดยความสมัครใจ โดยความสนับสนุนจากฝายบริหารระดับสูง และมีการพบปะและประชุมกันเพื่อ
รวมกันในการกําหนด วิเคราะหและแกปญหาในขอบเขตการทํางานซึ่งพนักงานสามารถเขามามี
สวนรวมในการแกปญหาซึ่งจะทําใหแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมีมากขึ้นและจะมีผล
กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานดวย
3. พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
กกกกกกกกลักษณะของการไฟฟาสวนภูมิภาค
กกกกกกกก3.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาคตามมาตรา 6
แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
กําหนดใหจัดตั้งการไฟฟาขึ้นเรียกวา “การไฟฟาสวนภูมิภาค ” เรียกโดยยอวา “กฟภ. ” และให
เรียกชื่อภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY” เรียกชื่อโดยยอวา “PEA”
มีวัตถุประสงคดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1 ผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟา
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่
เปนประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
กกกกกกกก3.2 อํานาจในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา 13 ไดกําหนดอํานาจการกระทําการตางๆ ซึ่งอยู
ภายใตขอบเขตแหงวัตถุประสงคของมาตรา 6 ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจดําเนินการ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1. ในเขตภูมิภาคซึ่งอยูนอกเขตทองที่ที่การไฟฟานครหลวง
ดําเนินการอยู
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2. ในประเทศใกลเคียง
กกกกกกกกกกกกกก 3.2.2 สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม และ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใชบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3 ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับ
จํานอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ
ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
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กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.4 สํารวจและวางแผนที่จะทําใหมหรือขยายเพิ่มเติมภายในทองที่ตาม
3.2.1
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.5 กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา
สายสงศักยสูง หรือสายสงศักยต่ํา และเครื่องอุปกรณอื่นๆ ตลอดจนเชื่อเพลิงซึ่งใชในการผลิต
พลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหถูกตองตามหลักวิชาและหลักเศรษฐกิจ รวมทั้งวาง
นโยบาย และควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟาในโรงผลิต พลังงานไฟฟาตางๆ ของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.6 กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟาภายใตบังคับมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโนบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดคาบริการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคาคาบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวก
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.7 จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสิน ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.8 กูยืมเงินหรือลงทุน
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.9 ออกพันธบัตรหรือตราวารอื่นใดเพื่อการลงทุน
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.10 จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของการไฟฟา
สวนภูมิภาค
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.11 เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่น ไมวาจะเปนของเอกชนหรือรัฐ ทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ หรือกับองคกรระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.12 กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให
สําเร็จตามวัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาค
กกกกกกกก3.3 ประเภทของกิจการ
กกกกกกกกการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค อยูภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงมหาดไทย กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยโอน
บรรดาทรัพยสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบขององคการ
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4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกก เนื่องจากสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคการมี
ความสําคัญตอองคการเปนอยางมาก เพราะเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน สุขภาพจิตของ
คนมีความสําคัญเทากับสุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นไดกับทุกคนทุกกลุมอาชีพและเมื่อคน
เกิดปญหาสุขภาพจิตขึ้นแลวก็จะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคกร ยิ่งใน
สภาพปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมมีการเปลี่ยนแปลงใน
แทบจะทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะดานการเมืองซึ่งมีความขัดแยงกันอยางมาก
อาจทําใหปญหาสุขภาพจิตยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังสงผลไปยังคุณภาพชีวิตในการทํางาน
มากขึ้นดวย ดวยเหตุผลตางๆ ดังนี้ทําใหมีผูใหความสําคัญและทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
สุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ (กรณีศึกษา : การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอจอมบึง) เกี่ยวกับสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของหลากหลายทานไมวา
จะเปนการทําวิจัยภายในประเทศ และตางประเทศ ดังนี้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวติ
กกกกกกกกฟาใส พุมเกิด (2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและสุขภาพจิตของผูชวยเหลือคนไข
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยใชกลุมตัวอยางในการศึกษา 199 คน ผลการวิจัยพบวา ผูชวยเหลือ
คนไขโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลางและมีสุขภาพจิต
อยูในระดับเทากับคนทั่วไป ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส สภานะทางเศรษฐกิจ และอายุ
งานที่แตกตางกัน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูชวยเหลือคนไขโรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนอายุระดับการศึกษาและกลุมงาน ไมสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของผูชวยเหลือคนไข ปจจัยสวนบุคคลทางดานสถานภาพสมรส สงผลตอ
สุขภาพจิตของผูชวยเหลือคนไขโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนอายุ ระดับการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ อายุงานและกลุมงานไมสงผลตอสุขภาพจิต คุณภาพ
ชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพจิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกก เกษสุรางค เทพศักดิ์ (2544) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพจิตตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 45
คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยดานการบริหารโรงเรียน มีผลตอภาวะสุขภาพจิตในระดับ
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ปานกลาง ในขณะที่ปจจัยดานสวนตัว ดานความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน และดาน
ความสัมพันธกับผูรวมงานมีผลตอภาวะสุขภาพจิตในระดับนอย
กกกกกกกกนภดล มีเพียร (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานความเปนประโยชนตอ สังคม
ของงานและองคการอยูในระดับสูง
คุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถ ดานบูรณาการทางสังคม ดานสิทธิของพนักงาน และดานเวลาทํางานกับชีวิตสวนตัว
มีระดับปานกลาง และผลทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับตําแหนงและระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี
ผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน สวนเพศ อายุสถานภาพสมรส จํานวนบุตร
และการมีรายไดพิเศษ ไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกก ในการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยใชเทคนิคการสํารวจ (Survey technique) และมีวัตถุประสงคเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิต โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ประชากร
กกกกกกกกกกกกกกกก2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล
กกกกกกกกกกกกกกกก4. วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ประชากร
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทํางานอยูในสํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง โดยทําการเก็บขอมูลจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ทุกคนมีจํานวนทั้งสิ้น 110 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 4 สวน ประกอบดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอ
คําถามประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา อายุการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง
เงินเดือน
กกกกกกกกกกกกกกกก ส่ วนที่ 2 เปนแบบสอบถามสํารวจสุขภาพจิต ผูวิจัยเลือกใชดัชนีชี้วัด
สุขภาพจิตคนไทยแบบสมบูรณ (Thai Mental Health Indicators) ซึ่งพัฒนาโดยนายแพทยอภิชัย
มงคล และคณะ(โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร: 2546) เปนแบบสอบถามมาตรฐานและ
เผยแพรใหประชาชนโดยทั่วไปไดนําไปใช โดยลักษณะของแบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 ดาน
คือ ดานบวกและดานลบ
กกกกกกกกกกกกกกกกขอคําถามทางบวกไดแก ขอที่ 1, 2, และ 6-15
กกกกกกกกกกกกกกกกขอคําถามทางลบไดแก ขอที่ 3, 4, 5
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กกกกกกกกเกณฑการใหคะแนน ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย มีการใหคะแนนแบบประเมิน โดย
แบงเปน กลุมที่ 1 ไดแกขอ 1, 2 และ 6-15 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกไมเลย ให
0 คะแนน
กกกกกกกกกกกกกกกกเล็กนอย ให
1 คะแนน
กกกกกกกกกกกกกกกกมาก ให
2 คะแนน
กกกกกกกกกกกกกกกกมากที่สุด ให 3 คะแนน
กกกกกกกกกลุมที่ 2 ไดแกขอ 3, 4, 5 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกไมเลย ให
3คะแนน
กกกกกกกกกกกกกกกกเล็กนอย ให
2 คะแนน
กกกกกกกกกกกกกกกกมาก ให
1 คะแนน
กกกกกกกกกกกกกกกกมากที่สุด ให 0 คะแนน
กกกกกกกกการแปลผลสุขภาพจิต ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตมีทั้ง 15 ขอ มีคะแนนเต็ม 45 คะแนน เมื่อ
ผูตอบไดประเมินตนเองแลว และรวมคะแนนทุกขอไดคะแนนเทาไร สามารถนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑปกติที่กําหนดดังนี้ (นพ.อภิชัย มงคล และคณะ, 2546: แบบทดสอบสุขภาพจิตฉบับสั้น)
35 – 45 คะแนน
หมายถึง มีสุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป
(Good)
28 – 34 คะแนน หมายถึง มีสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป
(Fair)
0 – 27 คะแนน หมายถึง มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป
(Poor)
กกกกกกกก ในกรณีที่มีคะแนนอยูในกลุมที่มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป อาจชวยเหลือตนเอง
เบื้องตนโดยขอรับบริการการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน
กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยดัดแปลงมาจากเกณฑบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton โดย
ผูวิจัยอางอิงมาจาก (โสภณ งานขํา 2547: 30)
กกกกกกกกแบบสอบถามดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยคําถาม 8 ดาน คือ
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม
2. ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
3. ดานโอกาสพัฒนาและใชศักยภาพของบุคคล
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น
6. ดานสิทธิสวนบุคคล
7. ดานภาวะอิสระจากงาน
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8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม
ลักษณะของคําถามแบงเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ โดยกําหนดคะแนนแตละอันดับ ดังนี้
มากที่สุด มีคะแนนเทากับ
5 คะแนน
มาก มีคะแนนเทากับ
4 คะแนน
ปานกลาง มีคะแนนเทากับ
3 คะแนน
นอย มีคะแนนเทากับ
2 คะแนน
นอยที่สุด มีคะแนนเทากับ
1 คะแนน
กกกกกกกกเกณฑการคิดคะแนนและการประเมินผลแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยคิด
จากคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถาม ซึ่งความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยมี ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 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
กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
พนักงาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
กกกกกกกก1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป ให
อาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัย และอาจารย ผูเชี่ยวชาญอีก 2 ทาน คือ อาจารยประพล เปรมทองสุข
และ อาจารยนภดล โตวิชัยกุล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวจึง
นํามาแกไขปรับปรุง
3. ขั้นตอนในการรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกก1. ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ขอมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษา
กกกกกกกก2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปสอบถามกับ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
จอมบึง และดําเนินการเก็บขอมูลดวยตัวเอง
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กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูศึกษาไดดําเนินการ โดยการรวบรวมขอมูล
เปน 2 ประเภทคือ
กกกกกกกกกกกกกกกกขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากหนังสือหรือเอกสาร
ตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของและจากงานวิทยานิพนธตางๆ ที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกกกกกกกกก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
จอมบึงจํานวนทั้งหมด 93 คน ตามที่ไดกําหนดไว
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 ผูศึกษาขอความรวมมือจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอม
บึงใหตอบแบบสอบถามที่ผูศึกษาจัดทําและรวบรวมขึ้น โดยรอใหผูกรอกแบบสอบถามกรอกให
สมบูรณ และรอรับแบบสอบถามกลับมาดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 กําหนดเวลาทําการเก็บขอมูลตั้งแตเวลา 10.00 – 16.00 น. ทุกวัน
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบ และวิเคราะหในขั้นตอไป
4. วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกวิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกกกกกกกกก1. การวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยแยกการคํานวณดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่
รอยละ ในการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลทางประชากร ซึ่งไดแก เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา
อายุการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง เงินเดือน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหไดแก คาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยกําหนดเกณฑในการแปล
ความหมายเพื่อจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวง ดังตอไปนี้
35 – 45 คะแนน
หมายถึง มีสุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป
(Good)
28 – 34 คะแนน หมายถึง มีสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป
(Fair)
0 – 27 คะแนน หมายถึง มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป
(Poor)
กกกกกกกกกกกกกกกก2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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กกกกกกกกกกกกกกกก3. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับสุขภาพจิต
สถิติที่ใชคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
กกกกกกกกกกกกกกกก4. วิเคราะหสวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยนําขอเสนอแนะมา
เรียบเรียงและนับจํานวนขอคิดเห็นที่เหมือนกับเพิ่มจํานวนความถี่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ(กรณีศึกษา : การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) มี
วัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้
กกกกกกกกประชากรที่ทําการศึกษาคือ ผูที่ทํางานในการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง มีจํานวน
ทั้งสิ้น110 คน เนื่องจากกลุมประชากรเปนกลุมประชากรขนาดเล็ก จึงเปนการศึกษากลุมประชากร
ทั้งหมดและไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม พรอมกับเก็บขอมูลไดจํานวน
ทั้งสิ้น 110 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมประชากรทั้งหมด
กกกกกกกกผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหโดยการแบงการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลออกเปน 4
สวน ดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอจอมบึง
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 2 ระดับสุขภาพจิต
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ
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40

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อําเภอจอมบึง
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน อายุการปฏิบัติงานและ
อัตราเงินเดือนที่ไดรับ
ข้ อมูล

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย

67

60.9

หญิง

43

39.1

110

100

โสด

40

36.4

สมรส

66

60

หมาย

2

1.8

แยกกันอยุ

2

1.8

110

100

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

110

100

เพศ

รวม
สถานภาพ

รวม
อายุ

รวม
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ข้ อมูล

จํานวน

ร้ อยละ

ประถมศึกษา

6

5.5

มัธยมศึกษาตอนตน

25

22.7

มัธยมศึกษาตอนปลาย

29

26.4

ปริญญาตรี

42

38.2

ปริญญาโทหรือมากกวานี้

1

0.9

อื่นๆ

7

6.4

110

100

คนงาน

14

12.7

ลูกจาง

38

34.5

พนักงาน

58

52.7

110

100

พนักงานระดับ 1 -3

26

23.6

พนักงานระดับ 4 - 6

32

29.1

58

52.7

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

110

100

ระดับการศึกษา

รวม
สถานภาพในการทํางาน

รวม
ระดับตําแหน่ งงาน

รวม
อายุการปฏิบัตงิ านในการไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค

รวม
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
ข้ อมูล

จํานวน

ร้ อยละ

110

100

110

100

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

110

100

การไฟฟ้าในสั งกัด
การไฟฟาชั้น 3
รวม
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้ รับ

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุอยูในชวง

21 – 25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงาน ระดับตําแหนงงานระดับ 4 -6 มีอายุงานไมเกิน
3 ป สังกัดอยูในการไฟฟาชั้น 2 อัตราเงินเดือนที่ไดรับไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.9, 60,
24.5, 38.2, 52.7, 29.1, 50.9 และ61.8 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินแบบทดสอบที่เกี่ยวกับ
สุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง
แบบทดสอบ
สุ ขภาพจิต

การประเมินสุ ขภาพจิต
ไม่ เลย

เล็ก
น้ อย

มาก

มาก
ทีส่ ุ ด

8
(7.3)
1
(0.9)
45
(40.9)
50
(45.5)
45
(40.9)
4
(3.6)
4
(3.6)

9
( 8.2)
27
(24.5)
40
(36.4)
42
(38.2)
40
(36.4)
33
(30.0)
35
(31.8)

53
(48.2)
57
(51.8)
21
(19.1)
12
(10.9)
19
(17.3)
62
(56.4)
60
(54.5)

40
(36.4)
25
(22.7)
4
(3.6)
6
( 5.5)
6
( 5.5)
11
(10.0)
11
(10.0)

2
(1.8)
4
(3.6)
1
(0.9)

34
61
(30.9) (55.5)
29
67
(26.4) (60.9)
24
60
(21.8) (54.5)

13
(11.8)
10
( 9.1)
25
(22.7)

11. การให้ ความช่ วยเหลือแก่ผ้อู นื่
เมือ่ มีโอกาส

4
(3.6)

19
59
(17.3) (53.6)

12. ความรู้สึกภูมใิ จในตนเองเสมอ

0

19
56
(17.3) (50.9)

1. การรู้สึกพึงพอใจในชีวติ
2. การรู้สึกสบายใจ
3. การรู้สึกเบื่อหน่ ายกับการใช้
ชีวติ ประจําวัน
4. การรู้สึกผิดหวังตนเอง
5. การรู้สึกว่ าชีวติ ของท่ านมีแต่
ความทุกข์
6. การสามารถทําใจยอมรับได้
สํ าหรับปัญหาทีย่ ากจะแก้ไข
7. การมัน่ ใจว่ าจะสามารถควบคุม
อารมณ์ ได้ เมือ่ มีเหตุการณ์ คบั ขัน
หรือร้ ายแรงเกิดขึน้
8. ความมัน่ ใจทีจ่ ะเผชิญกับ
เหตุการณ์ ร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
9. ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมือ่ ผู้อนื่
มีทุกข์
10. ความรู้สึกเป็ นสุ ขในการ
ช่ วยเหลือผู้อนื่ ทีม่ ปี ัญหา

ระดับ
(S.D. สุ ขภาพ
จิต
(µ )
)
2.13

0.85

มาก

1.96

0.71

มาก

2.14

0.85

ไมเลย

2.23

0.85

ไมเลย

2.12

0.88

ไมเลย

1.72

0.68

มาก

1.70

0.69

มาก

1.77

0.67

มาก

1.75

0.66

มาก

1.99

0.69

มาก

28
(25.5)

2.00

0.76

มาก

35
(31.8)

2.14

0.68

มาก
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ไม่ เลย

แบบทดสอบ
สุ ขภาพจิต
13. ความรู้สึกมัน่ คงปลอดภัย เมือ่
อยู่ในครอบครัว
14. การป่ วยหนัก ท่ านเชื่อว่ า
ครอบครัวจะดูแลท่ านเป็ นอย่างดี
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรัก
และความผูกพันต่ อกัน
รวม

0
1
(0.9)
2
(1.8)

การประเมินสุ ขภาพจิต
เล็ก
มาก มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด

20
39
51
(18.2) (35.5) (46.4)
18
37
54
(16.4) (33.6) (49.1)
9
29
70
(8.2) (26.4) (63.6)

(µ )

(S.D.)

2.28

0.75

2.30

0.77

2.51

0.72

2.05

1.05

ระดับ
สุ ขภาพ
จิต
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

กกกกกก กกจากตารางที่ 2

ผลการวิจัย พบวาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง มี
ประสบการณดานสุขภาพจิตในระดับมากที่สุด ดังนี้ สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันตอกัน
( µ = 2.51) รองลงมาคือ ความเชื่อที่วาครอบครัวจะดูแลเปนอยางดีเมื่อปวยหนัก ( µ = 2.30)
ความรูสึกที่มั่นคงปลอดภัย เมื่ออยูในครอบครัว ( µ = 2.28) กกระดับมาก ผลการวิจัย พบวามี
ประสบการณดานสุขภาพจิต ดังนี้ ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเสมอ ( µ = 2.14) รองลงมาคือ
รูสึกพึงพอใจในชีวิต ( µ = 2.13)
ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของคะแนนการแปลผลสุขภาพจิตตามชวงคะแนนมาตรฐาน
ของบุคลากร การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง โดยจําแนกตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต
ช่ วงคะแนนมาตรฐาน
การแปลผล
35 – 45
สุ ขภาพจิตดีกว่ าคนทัว่ ไป (Good)

ค่ าเฉลีย่ ของคะแนน
36.97

28 – 34

สุ ขภาพจิตเท่ ากับคนทัว่ ไป (Fair)

30.97

0 – 27

สุ ขภาพจิตตํา่ กว่ าคนทัว่ ไป (Poor)

23.82

จํานวน
39
(35.5)
36
(32.7)
35
(31.8)

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวา พนักงานมีระดับสุขภาพจิต ดังนี้ ระดับสุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป

อยูในระดับสูงที่สุด ( µ = 36.97) จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมา ระดับสุขภาพจิต
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เทากับคนทั่วไป ( µ = 30.97) จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 32.7 และระดับสุขภาพจิตต่ํากวาคน
ทั่วไป ( µ = 23.82) จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 31.8
ตอนที่ 3 ขอมูลดานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร การไฟฟาสวนภูมิภาค
ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟา สวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

1.ค่ าตอบแทนทีเ่ พียงพอและ
ยุตธิ รรม
1.1 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง
ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ
องคกรที่ลักษณะงานเดียวกัน
1.2 เงินเดือนรายไดพิเศษอื่น ๆที่
ทานไดรับพอเพียงสําหรับเปน
คาใชจายในแตละเดือน
1.3 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง
ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน
1.4 หนวยงานทานจัดบริการและ
สวัสดิการอื่นๆ ที่จําเปนไดอยาง
เหมาะสม
รวม

ระดับความคิดเห็น

มากทีส่ ุ ด

มาก

36

ปาน
น้ อย
กลาง น้ อย ทีส่ ุ ด
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4

21
(32.7) (44.5) (3.6)
(19.1)

0
0

3
(2.7)

47
53
6
1
(42.7) (48.2) (5.5) (0.9)

13
(11.8)

42
48
7
(38.2) (43.6) (6.4)

13
(11.8)

51
44
2
(46.4) (40.0) (1.8)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวติ
การ
( µ ) (S.D.) ทํางาน

3.67

0.82

มาก

3.40

0.68

ปาน
กลาง

3.55

0.78

มาก

3.68

0.70

มาก

3.57

0.75

มาก

0

0

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับสูง ( µ = 3.57) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หนวยงานของทานจัดบริการและสวัสดิการอื่นๆ ที่จํา
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เปนไดอยางเหมาะสม ( µ = 3.68) รองลงมาคือ การไดรับคาตอบแทนอยางยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับองคกรที่ลักษณะงานเดียวกัน เชน กฟผ., กฟน. ( µ = 3.67)
ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

ระดับ
คุณภาพ
ชีวติ
น้ อย
การ
ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.) ทํางาน

ระดับความคิดเห็น

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

2.สภาพการทํางานทีป่ ลอดภัยและ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
2.1 ทานมีความรูสึกปลอดภัยใน
31
28
39
11
1 3.70
สภาพแวดลอมการทํางาน
(28.2) (25.5) (35.5) (10.0) (0.9)
2.2 อุปกรณเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมี
24
27
30
24
5 3.37
ความเหมาะสมและเพียงพอตอการ (21.8) (24.5) (27.3) (21.8) (4.5)
ใชงาน
2.3 จํานวนชั่วโมงการทํางานมี
ความเหมาะสมไมมากหรือนอย
23
34
47
6
เกินไป
(20.9) (30.9) (42.7) (5.5)
0 3.67
2.4 บุคลากรระดับของหนวยงาน
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
รวม

8
36
61
5
(7.3) (32.7) (55.5) (4.5)

0

1.01

มาก

1.17

ปาน
กลาง

0.86

มาก

3.42

0.69

ปาน
กลาง

3.54

0.96

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับสูง ( µ = 3.54) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 3.70) ในขอที่ 2.1 เรื่อง ทานมี
ความรูสึกปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทํางาน และรองลงมาคือ ( µ = 3.37) ในขอที่ 2.2 เรื่อง
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อุปกรณเครื่องใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใช
งาน
ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานความกาวหนาและความมั่นคง
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
มาก
ทีส่ ุ ด
3. ความก้าวหน้ าและความมัน่ คง
3.1 หนวยงานมีความยุติธรรมใน
การใหโอกาสแกพนักงานไดรับ
ความกาวหนาใชความรู
ความสามารถที่มี
3.2 หนวยงานของทานให
ความสําคัญกับการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงาน เชน
เรื่องของการศึกษาตอ
3.3 ทานมีความรูสึกมั่นคงในงาน
กับการที่ไดปฏิบัติงานกับ กฟภ.
รวม

ระดับ
คุณภาพ
ปาน
น้ อย
ชีวติ การ
กลาง น้ อย ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.) ทํางาน
ระดับความคิดเห็น

มาก

3.60

0.81

มาก

3.74

0.80

มาก

3.77

0.88

มาก

3.70

0.83

มาก

16
40
49
4
1
(14.5) (36.4) (44.5) (3.6) (1.9)

20
47
38
5
(18.2) (42.7) (34.5) (4.5)

0

24
45
34
6
1
(21.8) (40.9) (30.9) (5.5) (0.9)

กกกกกกกก จากตารางที่ 6 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคง ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับสูง ( µ = 3.70) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 3.77) ในขอที่ 3.3 เรื่อง ทานมีความรูสึกมั่นคงใน
งานกับการที่ไดปฏิบัติงานใน กฟภ. และรองลงมาคือ ( µ = 3.60) ในขอที่ 3.1 เรื่อง หนวยงานมี
ความยุติธรรมในการใหโอกาสแกพนักงานไดรับความกาวหนาใชความรูความสามารถที่มี
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ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

4. โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง
4.1 หนวยงานสนับสนุนใหทานได
มีโอกาสพัฒนาความรู
21
44
38
ความสามารถ เชน การฝกอบรม
(19.1) (40.0) (34.5)
4.2 ทานมีโอกาสใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานได
อยางเต็มที่และมีอิสระ

ระดับ
คุณภาพ
น้ อย
ชีวติ การ
น้ อย ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.) ทํางาน

ระดับความคิดเห็น

3.70

0.87

6
1
(5.5) (0.9)

มาก

3.64
21
38
42
9
(19.1) (34.5) ( 38.2) (8.2)

0.88

0

มาก

4.3 ทานสามารถวางแผนและลง
มือปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมาย

17
37
46
(15.5) (33.6) (41.8)

9
1 3.54
(8.2) (0.9)

0.88

4.4 หนวยงานมีการสนับสนุนให
พนักงานไดมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานใหมๆ เสมอ

15
27
52
13
3 3.34
(13.6) (24.5) (47.3) (11.8) (2.7)

0.95

ปาน
กลาง

3.56

0.87

มาก

รวม

มาก

กกกกกกกก จากตารางที่ 7 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับสูง ( µ = 3.56) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 3.70) ในขอที่ 4.1 เรื่อง หนวยงาน
สนับสนุนใหทานไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ( µ = 3.34) ในขอที่
4.4 เรื่อง หนวยงานมีการสนับสนุนใหพนักงานไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ เสมอ
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ตารางที่ 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

5. การทํางานร่ วมกันและ
ความสั มพันธ์ กบั บุคคลอืน่
5.1 หนวยงานใหโอกาสพนักงาน
ทุกระดับแสดงความคิดเห็น
5.2 ทานและเพื่อนรวมงานมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน
5.3 หนวยงานของทานจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรได
มีโอกาสทํางานรวมกัน
5.4 ในการปฏิบัติงานรวมกัน
สมาชิกกลุมยอมรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
รวม

ระดับ
คุณภาพ
ชีวติ
น้ อย
การ
น้ อย ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.) ทํางาน

ระดับความคิดเห็น

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

24
30
55
1
(21.8) (27.3) (50.0) (0.9)
22
49
35
4
(20.0) (44.5) (31.8) (3.6)
16
48
42
4
(14.5) (43.6) (38.2) (3.6)
21
(19.1)

46
36
7
(41.8) (32.7) (6.4)

3.70

0.81

0
0

มาก
3.80

0.79

3.69

0.76

0

มาก

มาก
3.73

0.84

0

มาก
3.73

0.80

มาก

จากตารางที่ 8 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูในระดับสูง ( µ = 3.73) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 3.80) ในขอที่ 5.2 เรื่อง ทานและ
เพื่อนรวมงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน และรองลงมาคือ ( µ = 3.69) ในขอที่ 5.3 เรื่อง หนวยงาน
ของทานจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสทํางานรวมกัน
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ตารางที่ 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานสิทธิสวนบุคคล
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

ระดับ
คุณภาพ
น้ อย
ชีวติ การ
ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.) ทํางาน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย

13
37
53
(11.8) (33.6) (48.2)

7
(6.4)

มาก

6.ด้ านสิ ทธิส่วนบุคคล
3.50

6.1 ทานมีสิทธิตัดสินใจในเรื่อง
0
ตางๆของงานที่ปฏิบัติโดยอิสระ
6.2 บุคลากรในหนวยงานของ
29
36
39
6
3.80
ทานใหความเคารพตอหนาที่ซึ่ง
(26.4) (32.7) (35.5) (5.5)
0
กันและกัน
6.3 ผูบังคับบัญชารับฟงความ
14
34
49
11
2 3.42
คิดเห็นและขอเสนอของทาน
(12.7) (30.9) (44.5) (10.0) (1.8)
6.4 ผูบังคับบัญชาจะไมรับฟง
13
33
40
14
10 3.22
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา (11.8) (30.0) (36.4) (12.7) (9.1)
ที่ขัดแยงกับตนเอง
รวม

3.55

0.78
มาก

0.89

มาก

0.90

มาก

1.10

มาก

1.9

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานสิทธิสวนบุคคล ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง
( µ = 3.55) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 3.80) ในขอที่ 6.2 เรื่อง บุคลากรในหนวยงานของทานให
ความเคารพตอหนาที่ซึ่งกันและกัน รองลงมาคือ ( µ = 3.22) ในขอที่ 6.4 เรื่อง ผูบังคับบัญชาจะไม
รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่ขัดแยงกับตนเอง
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ตารางที่ 10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานภาวะอิสระจากงาน
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

ระดับ
คุณภาพ
น้ อย
ชีวติ การ
ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.) ทํางาน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

7. ด้ านภาวะอิสระจากงาน
7.1 ทานสามารถแบงเวลาในการ
44
23
31
11
1
3.89
ทํางาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับ
(40.0) (20.9) (28.2) (10.0) (0.9)
ครอบครัวอยางเหมาะสม
7.2 ปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบมี
17
14
33
31
15 2.88
มากจนสงผลกระทบตอชีวิต
(15.5) (12.7) (30.0) (28.2) (13.6)
สวนตัวและครอบครัว
7.3 แมนอกเวลางาน ทานยังกังวล
8
12
18
45
27
และเครียดกับงานที่ตองรับผิดชอบ (7.3) (10.9) (16.4) (40.9) (24.5) 2.35

7.4 ทานมักจะตองทํางานกินเวลา
เนื่องจากปริมาณงานมีจํานวนมาก
รวม

8
28
28
24
22
(7.3) (25.5) (25.5) (21.8) (20.0) 2.78

2.97

1.07

มาก

1.25

ปาน
กลาง

1.77

ต่ํา

1.23

ปาน
กลาง

1.24

ปาน
กลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานภาวะอิสระจากงาน ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง
( µ = 2.97) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 3.89) ในขอที่ 7.1 เรื่อง ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน
เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ( µ = 2.35) ในขอที่ 7.3 เรื่อง แม
นอกเวลาทํางาน ทานยังกังวลและเครียดกับงานที่รับผิดชอบ
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ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของบุคลลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง ดานความเปนประโยชนตอสังคม
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

8. ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อ
สั งคม
8.1 งานที่ทานรับผิดชอบ
36
46
กอใหเกิดประโยชนตอ
(32.7) (41.8)
สวนรวมและสังคม
8.2 หนวยงานใหความรวมมือ
และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ดานสังคมและ
38
49
สาธารณประโยชนเชน
(34.5) (44.5)
โครงการพี่สอนนอง โครงการ
เรารัก กฟภ.
8.3 ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจ
43
36
ในงานที่ทําอยูขณะนี้
(39.1) (32.7)
8.4 หนวยงานของทานมี
49
32
ผลงานและการบริการเปนที่นา (44.5) (29.1)
ภาคภูมิใจของทาน

ปาน
น้ อย
กลาง น้ อย ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.)

23
4
1
(20.9) (3.6) (0.9) 4.01

ระดับ
คุณภาพ
ชีวติ การ
ทํางาน

0.87

มาก

4.10

0.79

มาก

4.05

0.91

มาก

4.13

0.92

มาก

รวม

4.07

0.87

มาก

รวมทั้งหมด

3.58

1.10

20
3
(18.2) (2.7)

0

25
6
0
(22.7) (5.5)
25
3
1
(22.7) (2.7) (0.9)

กกกกกกกกจากตารางที่ 11 ผลการวิจัย พบวา ความเห็นของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานความเปนประโยชนตอสังคม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับสูง ( µ = 4.07) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.13) ในขอที่ 8.4 เรื่อง หนวยงานของทานมี
ผลงานและบริการเปนที่นาภาคภูมิใจของทาน และคาเฉลี่ยต่ําสุด ( µ = 4.01) ในขอที่ 8.1 เรื่อง งาน
ที่ทานรับผิดชอบกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม
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ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ตารางที1่ 2 การคํานวณหาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ตัวแปร

µ

คะแนนสุขภาพจิต

2.05

คะแนนคุณภาพชีวิต

3.58

P<.01

ค่ าสั มประสิ ทธ์ สหสั มพันธ์
(r)
.358**

p-value
.000

กกกกกกกก จากตารางที่ 12 สุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟามีความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคคลกรการไฟฟา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร
องคกรรัฐวิสาหกิจ (กรณีศึกษา: การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง) ” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาระดับสุขภาพจิตของบุคลากร เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรและเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลาการ
กกกกกกกก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดเปนรวบรวม
ขอมูลจากกลุมประชากรซึ่งเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
จํานวน 110 คน แลวนําขอที่ไดรับไปประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
กกกกกกกกตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล พบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิด
เปนสถานภาพสมรส มีอายุอยูในชวง 21 – 25 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพในการ
ทํางานเปนพนักงาน มีระดับตําแหนงงานอยูในชวงระดับ 4 - 6 มีอายุการปฏิบัติงานกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคไมเกิน 3 ป สังกัดที่ปฏิบัติงานของบุคลากรคือ การไฟฟาสวนภูมิภาคชั้น 2 และอัตรา
เงินเดือนที่ไดรับไมเกิน 10,000 บาท
กกกกกกกกตอนที่ 2 สุขภาพจิต จากการศึกษาพบวา บุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอม
บึงโดยรวมมีสภาวะสุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป ( µ = 36.97)
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กกกกกกกก ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตการทํางาน จากการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง ( µ = 3.58) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง ( µ = 3.57) รองลงมาคือ
ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
กกกกกกกกตอนที่ 4 หาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จากการศึกษาพบวา สุขภาพจิตที่ดีจะสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การทํางานมีความสัมพันธในไปทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .358)
การอภิปรายผล
กกกกกกกก1. สุ ขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
กกกกกกกกกกกกกกกก จากการศึกษา พบวาสุขภาพจิตของบุคลากรที่ทํางานอยูในสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง โดยสวนใหญพบวา บุคลากรของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอม
บึงสวนใหญเปนผูที่มีระดับสุขภาพจิตที่ดีกวาคนทั่วไป สอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต
การทํางานกับสุขภาพจิตของผูชวยเหลือคนไข โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี(ฟาใส พุมเกิด 2547)
ปจจัยที่ทําใหบุคลากรในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึงสวนใหญมีสุขภาพจิตที่ดีคือ
ครอบครัว โดยบุคลากรมีความรูสึกวาความผูกพันและไวเนื้อเชื่อใจของคนในครอบครัวเปนปจจัย
ที่ทําใหบุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี และเมื่อพิจารณาเปนดานๆ ตามการประเมินคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของวอลตัน (Walton, 1973: 12-16) สรุปไดดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เมื่อองคกรสามารถจาย
คาตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรมใหแกพนักงานก็จะสงถึงความพึงพอใจในคาตอบแทน
และความยุติธรรม ที่ไดรับทําใหบุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การรักษาความ
ปลอดภัยในขณะการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟามีความสําคัญอยางมาก เพราะไฟฟาเปนสิ่งที่
อันตรายตอชีวิต การที่มีอุปกรณในการการปองกันที่ไมเสื่อมสภาพ อุปกรณเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน ระยะลาการทํางานของแตละคนและการ
ตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรทุกคน
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ดานความกาวหนาและความมั่นคง หนวยงานมีการจัดการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดเวลาและยังมีการเสริมสรางความรูและความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานดวยการจัดกิจกรรมการทํางานรวมกัน การสงเสริมการศึกษาใหกับบุคลากรการให
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ทุนในการศึกษาตอ ที่ใหบุคลากรมีความรูสึกมั่นคงในการทํางานและมีความรูสึกถึงความกาวหนา
ในอาชีพของตนเอง
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การเปดโอกาสให
บุคลกรใหใชความสามารถของตนเอง ทําใหความรูสึกภาคภูมิใจกับโอกาสที่ไดรับและยังสงผลให
บุคลากรมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อใหงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ การวางแผนการปฏิบัติงาน
และสามารถลงมือปฏิบัติงานนั้นไดบรรลุเปาหมายตามที่วางแผนไว สงถึงความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ดานการทํางานรวมกันและการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น การจัด
กิจกรรมตามเทศการตางๆ หรือการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรในองคกร
ดวยกันเองหรือจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจานายกับลูกนอง เชน การจัดกิจรรมรด
น้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานต การจัดงานเลี้ยงฉลองวันขึ้นปใหม การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
เปนตน กิจกรรมเหลานะจะชวยเสริมสรางความสันพันธของคนในองคกรใหมีความรักความ
สามัคคีและความซื่อสัตยตอองคกรมากขึ้น
กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 ดานสิทธิสวนบุคคล การเคารพนับถือ การใหเกียรติซึ่งกันและถือเปน
หัวใจที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน การยอมรับฟงความคิดเห็นและการตัดสินใจของคนอื่นใน
การทํางานยอมสงผลดีตองานนั้น จะทําใหงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และการที่
ผูบังบัญชาเปด
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.7 ดานภาวะอิสระจากงาน การแบงเวลาการทํางานออกจากเวลาของ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสมจะไมทําใหเกิดปญหาในการทํางานและชีวิตครอบครัว การทํางานมาก
จนเกิดไปสงผลอันตรายตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตและยังสงผลตอบุคคลรอบขางดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก1.8 ดานประโยชนตอสังคม การที่หนวยงานใหความรวมมือและสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ดานสังคมและสาธารณประโยชน เชน โครงการพี่สอนนอง โครงการเรารัก กฟภ.
ทําใหบุคลากรมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรและงานที่ทําอยู มีผลตอการทํางาน ผลงานและการ
บริการที่นาภาคภูมิใจ
กกกกกกกก2. คุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากรการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
กกกกกกกกกกกกกกกกจากการศึกษา พบวาคุณภาพชีวิตของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
จอมบึงมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน
การสรางสรรคบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ โดยการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและแกไขปญหาขององคการซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพนักงาน ( Bluestone
1977:44)
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กกกกกกกกคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร 8 ด้ าน (Walton 1973: 12-16)
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. การที่พนักงานไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม บงบอกถึง
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของพนักงานได เชน การใหโบนัสพนักงานในแตละเดือนหรือการขึ้น
เงินเดือนของพนักงาน เปนตน ซึ่งการที่พนักงานไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอที่จะดํารงชีวิตตาม
มาตรฐานสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก 2. พนักงานมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพ เชน การ
ติดตั้งถังดับเพลิงตามสถานที่ทํางานตางๆ ของพนักงาน เปนตน การทํางานที่มีการปองกันอุบัติเหตุ
และไมกอใหเกิดผลเสียตอรางกาย สงผลใหพนักงานมีความมั่นใจในการทํางานที่มีสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัยจากการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก3. พนักงานมีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน โดยพนักงานสามารถ
แสดงความสามารถของตนเอง การไดพัฒนาความรูหรือการไดเรียนรูทักษะใหมๆ เชน การจัดการ
ฝกอบรมพนักงานการไฟฟาทุกเดือน เปนตน หรือพนักงานมีโอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่
งานที่สูงขึ้น ซึ่งอยูในระดับมาก
กกกกกกกกกกกกกกกก4. พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง พนักงานมี
โอกาสในการเขารวมการฝกอบรม การเรียนรูทักษะใหมๆ การพัฒนาการทํางานและอาชีพของ
บุคคลอยูในระดับที่มาก
กกกกกกกกกกกกกกกก5. พนักงานที่การทํางานรวมกันและมีประติสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยู
ในระดับที่มาก ในการทํางานเปนทีมพนักงานจะตองมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ทักษะและ
ประสบการณของตนเองกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
การสรางความสัมพันธของพนักงานในองคกร สงผลตอบรรยากาศในการทํางานของพนักงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก 6. การเคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน การมอบหมายงานหนาที่
รับผิดชอบของแตละบุคคล พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิสวนตัวอยูในระดับที่มาก ทําให
พนักงานมีสิทธิในการปฏิบัติงานอยางเสมอภาคสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก7. พนักงานสามารถแยกเวลาในการทํางานกับเวลาสําหรับครอบครัวออก
จากกันได สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของพนักงาน โดยภาวะอิสระจากการทํางานของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูในระดับปานกลาง
กกกกกกกกกกกกกกกก8. ความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน ทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานในระดับที่มาก กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน เชน การจัดกิจกรรมวัน
เด็ก การใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน เปนตน
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กกกกกกกก3.ความสั มพันธ์ ระหว่ างสุ ขภาพจิตกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก จากการศึกษา พบวาสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธ
กันซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (ฟาใส พุมเกิด 2547: 77) จากการศึกษาจะเห็นไดวาบุคลากรสวน
ใหญมีระดับสุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไปและมีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับสูงตามไปดวย
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนใหกับผูบริหาร เพื่อนําไป
เปนแผนการบริหารงานปรับปรุงสภาพแวดลอมและปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตางๆให
เหมาะสม ขอเสนอแนะแบงออกเปน 2 สวนดังนี้คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. คุณภาพชีวิตการทํางาน จากการศึกษา พบวา บุคลากรไดรับรับ
มอบหมายงานมากจนเกินไปสงผลกระทบชีวิตครอบครัวและชีวิตครอบครัว บุคลากรไมสามารถ
แบงเวลาใหกับครอบครัวไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการปฏิบัติงานแตละหนาที่เปนการปฏิบัติงานแบบ
สายพาน เมื่อเกิดการผิดพลาด สวนตางๆ ก็ไมสามารถดําเนินการตอไปได จึงทําใหมีการทํางาน
ลวงเวลาอยูตลอดเวลา
กกกกกกกกกกกกกกกก2. สุขภาพจิต จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีระดับสุขภาพจิตดีกวาคน
ทั่วไป หนวยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสุขภาพจิตใหบุคลากรอยูในระดับดีตลอดเวลา หรือ
รักษาระดับสุขภาพจิตของบุคลากรใหอยูในระดับดี ชวยใหบุคลากรลดความตึงเครียดในการ
ปฏิบัติงานและมี
ความพึงพอใจในการทํางานของตนเอง
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
กกกกกกกก1. ควรมีการศึกษาในเรื่องของขวัญและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
กกกกกกกก2. ควรมีการศึกษาเรื่องของความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
กกกกกกกก 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการในสํานักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอจอมบึง
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ข้ อจํากัดของการวิจัย
กกกกกกกก1. ลักษณะการทํางานของบุคลากรแตละคนไมเหมือนกันทําใหเกิดปญหาในการเก็บ
ขอมูลทําใหการเก็บขอมูลลาชาเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่งานใหมและมีการ
เปลี่ยนตัวผูบริหารสงผลใหการเก็บแบบสอบถามเปนไปอยางลาชา
กกกกกกกก2. การตอบแบบสอบถามที่ไมตรงกับความรูสึกของตัวผูตอบแบบสอบถาม การตอบ
แบบสอบถามแบบมั่วและการตอบแบบสอบถามโดยการหวังใหผลที่ออกมาดีเสมอ ทําให
ขอเท็จจริงเกิดความคลาดเคลื่อน
กกกกกกกก 3. ระยะเวลาในการทําวิจัยที่มีอยูจํากัดสงใหผลงานวิจัยมีเนื้อหาที่ไมคอยละเอียด
เนื่องจากยังจะตองมีการสังเกตการณทํางานและการวิเคราะหในดานตางๆ อีกมาก ทําใหผลการวิจัย
ที่ไดมายังไมมีความสมบูรณ
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แบบสอบถาม

การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างสุ ขภาพจิตกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานองค์ กร
รัฐวิสาหกิจ (กรณีศึกษา : พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง)
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด

4 ตอนคือ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2

แบบประเมินสุขภาพจิต

ตอนที่ 3

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน

ตอนที่ 4 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
.................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงกับขอมูลทาน
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หมาย
( ) หยา ( ) แยกกันอยู ( ) อื่นๆ...........
3. อายุ ( ) ไมเกิน
( )

20 ป
31-35 ป ( )

( ) 46-50 ป

( ) 21-25 ป ( )
36-40 ป
( ) 51-55 ป

26-30 ป
( ) 41-45 ป
( ) 56 ปขึ้นไป
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4. ระดับการศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาตอนตน ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโทหรือมากกวานี้
5. สถานะภาพในการทํางาน

( ) อื่นๆ ระบุ.......

( ) คนงาน ( ) ลูกจาง ( ) พนักงาน

6. ระดับตําแหนง (กรณีที่ตอบวาเปนพนักงาน)
( ) พนักงานระดับ 1-3
( ) พนักงานระดับ7-9

( ) พนักงานระดับ 4-6
( ) พนักงานระดับ 10-12

7. อายุการปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค
( ) ไมเกิน
( )

3 ป ( )
14-18 ป ( )

4-8 ป ( )

9-13 ป

19-24 ป ( ) 25 ปขึ้นไป

8. การไฟฟาในสังกัดที่ทานปฏิบัติงานอยู
( ) การไฟฟาเขต ( ) การไฟฟาชั้น

1

( ) การไฟฟาชั้น

4

3 ( ) การไฟฟาชั้น

( ) การไฟฟาชั้น 2

9. อัตราเงินเดือนที่ไดรับตอเดือน
( ) ไมเกิน

10,000 บาท ( )

( ) 30,001-40,000 บาท

10,001-20,000 บาท ( ) 20,001-30,000 บาท
( ) 40,000 ขึ้นไป

ตอนที่ 2 แบบประเมินสุ ขภาพจิต
คําชี้แจง กรุณากาเครื่องหมาย / ลงในชองที่มีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุด คําถามตอไปนี้
จะถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 เดือนที่ผานมา ใหทานสํารวจตัวทานเองและประเมิน
เหตุการณ อาการ หรือความคิดเห็นและความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด แลวตอบคําถามลงใน
ชองคําตอบที่เปนจริงกับตัวทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือกคือ
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ไมเลย หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือไมเห็นดวยในเรื่องนั้นๆ
เล็กนอย หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือเห็นดวยในเรื่องนั้นๆเพียงเล็กนอย
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือเห็นดวยในเรื่องนั้นๆมาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกหรือไมเห็นดวยในเรื่องนั้นๆมากที่สุด

ข้ อ

คําถาม

1

ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต

2
3

ทานรูสึกสบายใจ
ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

4

ทานรูสึกผิดหวังในตัวเอง

5

ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข

6

ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรับปญหา

7

ทานมั่นใจวาจะสามารถควบคุมอารมณได

8

เมื่อมีเหตุการณคับขันหรือรายแรงเกิดขึ้น
ทานมั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณรายแรงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต

9

ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอื่นมีทุกข
ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นเมื่อมี
10 ปญหา
11 ทานใหความชวยเหลือแกผูอื่นเมื่อมีโอกาส
12 ทานรูสึกภูมิใจตนเอง
13 ทานรูสึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยูในครอบครัว
หากทานปวยหนัก ทานเชื่อวาครอบครัวจะดูแล
14 ทานเปนอยางดี
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอ
15 กัน

ไม่ เลย เล็กน้ อย

มาก

มาก
ทีส่ ุ ด
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ตอนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพชีวติ คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองคําตอบที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทานวาเห็นดวยเกี่ยวกับขอความเพียงมาคําตอบเดียว โดย คําตอบจะมี 5
ตัวเลือกคือ
นอยที่สุด หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของทานนอยที่สุด
นอย หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของทานนอย
ปานกลาง หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของทานปานกลาง
มาก หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
มากที่สุด หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
1. ค่ าตอบแทนทีเ่ พียงพอและ
ยุติธรรม
1.1 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง
ยุติธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับองคกรที่ลักษณะ
งานเดียวกัน
เชน กฟผ., กฟน.
1.2 เงินเดือนรายไดพิเศษอื่น ๆที่
ทานไดรับ
พอเพียงสําหรับเปนคาใชจายใน
แตละเดือน
1.3 ทานไดรับคาตอบแทนอยาง
ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน
1.4 หนวยงานทานจัดบริการและ
สวัสดิการอื่นๆ ที่จําเปนไดอยาง
เหมาะสม

ระดับความต้ องการ
มากทีส่ ุ ด

มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
2. สภาพการทํางานทีป่ ลอดภัย
และส่ งเสริมสุ ขภาพ
2.1 ทานมีความรูสึกปลอดภัยใน
สภาพแวดลอมการทํางาน
2.2 อุปกรณเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
การใชงาน
2.3 จํานวนชั่วโมงการทํางานมี
ความเหมาะสมไมมากหรือนอย
เกินไป
2.4บุคลากรระดับของหนวยงาน
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
3. ความก้ าวหน้ าและความมั่นคง
3.1 หนวยงานมีความยุติธรรมใน
การใหโอกาสแกพนักงานไดรับ
ความกาวหนาใชความรู
ความสามารถที่มี
3.2 หนวยงานของทานให
ความสําคัญกับการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงาน เชน
เรื่องของการศึกษาตอ
3.3 ทานมีความรูสึกมั่นคงในงาน
กับการที่ไดปฏิบัติงานกับ กฟภ.

ระดับความต้ องการ
มากทีส่ ุ ด

มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
4. โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง
4.1 หนวยงานสนับสนุนใหทาน
ไดมีโอกาสพัฒนาความรู
ความสามารถ เชน การฝกอบรม
4.2 ทานมีโอกาสใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มที่และมีอิสระ
4.3 ทานสามารถวางแผนและลง
มือปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมาย
4.4 หนวยงานมีการสนับสนุนให
พนักงานไดมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานใหมๆ เสมอ
5. การทํางานร่ วมกันและ
ความสั มพันธ์ กบั บุคคลอืน่
5.1 หนวยงานใหโอกาสพนักงาน
ทุกระดับแสดงความคิดเห็น
5.2 ทานและเพื่อนรวมงานมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน
5.3 หนวยงานของทานจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรได
มีโอกาสทํางานรวมกัน
5.4 ในการปฏิบัติงานรวมกัน
สมาชิกกลุมยอมรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน

ระดับความต้ องการ
มากทีส่ ุ ด

มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
6.ด้ านสิ ทธิส่วนบุคคล
6.1 ทานมีสิทธิตัดสินใจในเรื่องตางๆของ
งานที่ปฏิบัติโดยอิสระ
6.2 บุคลากรในหนวยงานของทานใหความ
เคารพตอหนาที่ซึ่งกันและกัน
6.3 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอของทาน
6.4 ผูบังคับบัญชาจะไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชาที่ขัดแยงกับตนเอง
7. ด้ านภาวะอิสระจากงาน
7.1 ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน
เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวอยาง
เหมาะสม
7.2 ปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบมีมากจน
สงผลกระทบตอชีวิตสวนตัวและครอบครัว
7.3 แมนอกเวลางาน ทานยังกังวลและ
เครียดกับงานที่ตองรับผิดชอบ
7.4 ทานมักจะตองทํางานกินเวลาเนื่องจาก
ปริมาณงานมีจํานวนมาก
8. ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
8.1 งานที่ทานรับผิดชอบกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมและสังคม
8.2 หนวยงานใหความรวมมือและ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆดานสังคมและ
สาธารณประโยชนเชน โครงการพี่สอน
นอง โครงการเรารัก กฟภ.

ระดับความต้ องการ

มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

ระดับความต้ องการ

มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

8.3 ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจในงานที่ทํา
อยูขณะนี้
8.4 หนวยงานของทานมีผลงานและการ
บริการเปนที่นาภาคภูมิใจของทาน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น /ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

**ขอบพระคุณทีก่ รุ ณากรอกแบบสอบถามค่ ะ**
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