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Abstract 
 

This research aims to study and compare the quality of working life of public taxi drivers.               
The research population was 400 taxi drivers. Samples were taken by quota method. Statistics used in 
data analysis were percentage, mean, standard deviation and analysis of variance at statistically 
significantly level .05.  1) Public taxi drivers were mostly males aged 60 and above, Marital status, High 
school graduates,  Rural residents, As a taxi driver for ten years or more by renting a taxi from cooperative 
and The type of taxi is a legal entity. 2) The quality of life of public taxi drivers in eight aspects consist of 
Good health, Relax well, Generous, Good spirit, Good family, Good society, Seek Knowledge and Good 
financial position at moderate level. 3) Taxi drivers of different ages have different quality of working life; 
Good health, Relax well, Generous, Good spirit, Good family, Good society and Good financial position.            
4) Taxi drivers with different status have different quality of work life; Good health, Relax well, Generous, 
Good spirit, Good family and Good society. 5) Taxi drivers with different average monthly incomes have 
different quality of life; Good health, Relax well, Generous, Good spirit, Good family and Seek Knowledge. 
6) Taxi drivers with different levels of education have only two different quality of life; Seek Knowledge 
and Good financial position.  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ประชากร           
ท่ีใชในการวิจัย คือ ผูขับรถแท็กซี่ จํานวน 400 คน โดยทําการสุมตัวอยางโดยวิธีโควตา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
พบวา 1) ผูขับรถแท็กซี่ สวนใหญเปนเพศชาย อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา               
มีภมูิลําเนาอยูตางจังหวัด ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ ตั้งแต 10 ปข้ึนไป โดยเชารถจากสหกรณแท็กซี่ และประเภทของรถเปน 
รถแท็กซี่นิติบุคคล 2) คุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับรถแท็กซี่ท้ัง 8 ดาน ประกอบดวย สุขภาพดี ผอนคลายดี นํ้าใจด ี              
จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝรูดี และสุขภาพเงินดี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3) ผูขับรถแท็กซี่ ท่ีมีอายุตางกัน            
มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันในดาน สุขภาพดี ผอนคลายดี นํ้าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี และ สุขภาพเงิน
ดี 4) ผูขับรถแท็กซี่ ท่ีมีสถานภาพตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันในดาน สุขภาพดี ผอนคลายดี  นํ้าใจด ี               
จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี และ สังคมดี 5) ผูขับรถแท็กซี่ ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
ในดาน สุขภาพดี ผอนคลายดี นํ้าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี และ ใฝรูดี และ 6) ผูขับรถ แท็กซี่ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกันเพียงสองดาน ใฝรูดี และ สุขภาพเงินดี  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จากการสํารวจแรงงานนอกระบบในประเทศไทย

ผลการสํารวจในป 2558 พบวา ในจํานวนผูมี งานทําท้ังสิ้น 
38.3 ลานคน เปนผูทํางานท่ีไมไดรับ ความคุมครองหรือไมมี
หลักประกันทางสังคมจากการ ทํางาน เรียกวาแรงงานนอก
ระบบ 21.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 55.9 และท่ีเหลือเปน
แรงงานในระบบ 16.9 ลานคน คิดเปนรอยละ 44.1 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558)  ซึ่งแรงงานนอกระบบคือผูมี
อาชีพอิสระ หรือมีกิจการเปนของตนเอง อาทิ นักรอง แท็กซี่ 
พอคาแมคา เกษตรกร ฟรีแลนซตางๆ  ปญหาแรงงานนอก
ระบบสวนใหญเปนปญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการประกอบ
อาชีพและจัดสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมุงเนนความ
เช่ือมโยงระหวางทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ 
ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ซึ่งเปน
ความทาทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทยท่ีตองปรับตัวให
เขากับบริบทใหมของโลก และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอีก 20 ปขางหนา จะเห็นไดวาทุนท้ัง 6 น้ีใกลเคียงกับมิติ
คุณภาพชีวิตและความสุขของมนุษยมากท่ีสุด ดังน้ันการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตของคนทํางานจึงเปนเปาหมายสําคัญ
ท่ีตองสงเสริมใหคนงานไทยเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพและ     
มีสุขภาวะท่ีดีท้ังรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (ศิรินันท 
กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556) 

กลุมคนขับรถแท็กซี่เปนแรงงานนอกระบบกลุม
หน่ึงในกรุงเทพมหานครในปจจุบันกรุงเทพมหานครมีรถ
โดยสารสาธารณะแท็กซี่ในระบบกวา 100,000 คัน แตว่ิง
ใหบริการจริงประมาณ 80,000 คัน และจากขอมูลการจด
ทะเบียนรถแท็กซี่  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2555 พบวา            
มีจํานวนรถท้ังสิ้นจํานวน 101,718 คัน เปนรถแท็กซี่สวน
บุคคล จํานวน 24,665 คัน และรถแท็กซี่นิติบุคคล จํานวน 
77,053 คัน (กรมการขนสงทางบก, 2555)  โดยมีประชาชน
ใชบริการมากกวา 2 ลานเท่ียวตอวัน แสดงใหเห็นวาความ
นิยมในการใชบริการมีแนวโนม ท่ีจะเ พ่ิมสูง ข้ึนเรื่อยๆ           
รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่สวนใหญจะเปนสมาชิกของ
สหกรณแท็กซี่มากท่ีสุด  ซึ่งสหกรณแท็กซี่ในประเทศไทย            
มีอยูมากกวา 40 สหกรณ  

กรมการขนส งทางบก กระทรวงคมนาคม              
ไดรวมกับสหกรณแท็กซี่ ผูประกอบการรถแท็กซี่ ศูนยวิทยุ
สื่อสารรถแท็กซี่ เพ่ือจัดตั้งภาคีเครือขายดานความปลอดภัย
ทางถนน และภาคีเครือขายเพ่ือสงเสริมอาชีพแท็กซี่ไทย 
ภายใตแนวคิด “แท็กซี่ไทย หัวใจบริการ กาวล้ําสูอาเซียน”       
โดยมุงหวังท่ีจะสรางภาพลักษณผูประกอบการอาชีพรถ

สาธารณะ แท็กซี่โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนใหเลิก
พฤติกรรมการปฏิเสธผูโดยสาร มีหัวใจนักบริการและเปน 
นัก ขับ ข่ี ท่ีปลอดภัยในโอกาสสํ าคัญๆ เชน  วันเฉลิม          
พระชนมพรรษา วันแม เปนตน นอกจากน้ียังมีหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเขารวมเปนภาคีเครือขายอีกมากมาย อาทิ สถานี
วิทยุ  จส .100 สถานีวิทยุ  สวพ .91 สถานี วิทยุจราจร               
เพ่ือสังคม FM 99.5 กองบังคับการตํารวจจราจร สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว ตํารวจ
จราจรโครงการพระราชดําริและนิทรรศรัตนโกสินทร             
การทองเ ท่ียวแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางบก 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานัก
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) และ
สํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปนตน ยิ่งไปกวาน้ัน
ยังมีสถานีวิทยุจราจรเพ่ือสังคมหรือ สจร.99.5 เปนสื่อกลาง
ในการรองรับภารกิจดานการจราจรตลอด 24 ช่ัวโมง ไดจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและการใหบริการแกผูขับข่ีรถ
รับจางสาธารณะ แท็กซี่ท่ีมีจิตสาธารณะ และตองการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ เพ่ือกาวสูการคาเสรีประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีช่ือวา โครงการแท็กซี่หัวใจอินเตอร โดยได
ดําเนินการฝกอบรมความรูใหกับสมาชิกแท็กซี่ ในเรื่องของ
หัวใจของการสื่อสาร เนนการสื่อสารดานภาษาอังกฤษและ
เรื่องหัวใจเปยมรอยยิ้มและบริการ เนนดานบุคลิกภาพ การ
รวมตัวครั้งสุดทายน้ี ไดจัดข้ึนในรูปแบบเทศกาลความรู             
ท่ีเสริมเน้ือหาสาระดานการขับข่ีปลอดภัย การดูแลรักษา
และซอมบํารุง รวมถึงแนะนําความรูในสถานท่ีตางๆ 

จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเรื่องรองเรยีน
การใหบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ท้ังจากเว็บไซด 
สถานีวิทยุจราจร กรมขนสงทางบก การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยและสื่อหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับ พบวาเกิด
ปญหามากมายในดานการใหบริการ ไดแก คนขับปฏิเสธ
ผูโดยสาร การโกงราคา การกออาชญากรรมของโจรในคราบ
ของคนขับรถแท็กซี่มากมาย ซึ่งมีท้ังปลน จี้ ขมขืน ทําราย
รางกายจนถึงชีวิต รวมท้ังผูขับรถแท็กซี่ไมมีใบอนุญาตขับ
รถยนตสาธารณะ จนทําใหผูโดยสารเกิดความไมมั่นใจในการ
ใชบริการและความปลอดภัย ตลอดจนนักเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติ ประกอบกับจํานวนรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่ ในกรุงเทพมหานครน้ันมี เปนจํานวนมากและมี
แนวโนมจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อีกท้ังยังไมมีการจัดทําทะเบียน
ประวัติเปนฐานขอมูลอยางเปนระบบท่ีผูโดยสารหรือผู ท่ี
เก่ียวของสามารถคนหาหรือตรวจสอบไดดวยตนเอง มีเพียง
การตรวจสอบจากกรมการขนสงทางบกเพียงชองทางเดียว

 
 



เทาน้ัน ซึ่งเมื่อมีหรือมีเหตุดวนเหตุรายเกิดข้ึนกับผูโดยสาร  
ทําใหไมสามารถตรวจสอบและแกปญหาได ทันทวงที  
เหตุเพราะตรวจสอบไดยากและลาชาไมทันการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเกิดเหตุข้ึนนอกเวลาราชการ นอกจากน้ียังพบวา
ผูขับข่ีสวนใหญยังไมเคยเสียภาษีเงินไดสวนบุคคลใหกับ
ภาครัฐอีกดวย  โดยมีเพียงสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิเพียง
แหงเดียวเทาน้ันท่ีเสียภาษีถูกตองตามกฎหมาย ปจจัย
เหลาน้ีลวนสงผลใหภาพลักษณการใหบริการของรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่ ในประเทศไทยตกต่ําลงไปอีก 

จากปญหาและขอมูลดังกลาวขางตน  ทําให
คณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ  แท็กซี่เพราะอาชีพน้ีมีความ
เก่ียวของกับบุคคลในสังคมหลายมิติ และตองเก่ียวของกับ
ผูใชบริการท่ีมีความหลากหลายท้ังดานอายุ เพศ อาชีพ 
ฐานะทางสังคม รวมถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติของ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกลเคียง ถาเขาเหลาน้ันมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี
จะทําใหเขาปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสุข
ในการทํางาน และมีความสุขในการใหบริการสอดคลองกับ
ผลการเรื่องปจจัยความผาสุกในการทํางานท่ีวา การพัฒนา
คุณภาพภาพชีวิตการทํางานไดประโยชนอยางนอย 3 ดาน 
คือ 1) เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน 2) เกิดความพึงพอใจ
ในองคกร และลดการลาออกนอยลง 3) เ พ่ิมความมี
ประสิทธิผลขององคกร โดยในการศึกษาครั้งน้ีจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน เพ่ือใหกิจกรรมท่ีทํา            
มีความเปนไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติ และเปนท่ียอมรับ
ของผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับข่ีรถ

โดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ              

ผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม จําแนก
ตามขอมูลท่ัวไป 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ท่ีมีขอมูลท่ัวไป

ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 
 

วิธีการศึกษา หรือการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยประชากร

ท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) 
จํานวน 101,718 คน ทําการคํานวณหาขนาดของกลุม

ตัวอยางดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970)
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 420 คน             
โดยทําการสุมตัวอยางโดยวิธีโควตา  โดยมตีัวแปรท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ระยะเวลา และ
ประเภทรถแท็กซี่ และตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ในองคประกอบ 8 ดาน ไดแก สุขภาพดี (Happy 
Body) ความผอนคลายดี  (Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy 
Heart)  จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy 
Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝรูดี (Happy Brain) 
และ สุขภาพเงินดี (Happy Money)  

1.  เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 
โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

    ตอน ท่ี1 ข อมู ล ท่ั ว ไ ป  ไ ด แ ก  เ พศ  อ า ยุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ระยะเวลา และ
ประเภทรถแท็กซี่ เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ 
จํานวน 7 ขอ  

    ต อ น ที ่2 คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ก า ร ทํ า ง า น 
แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
แบบของ ลิเคิรท (Likert’s scale) 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ 

2.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 
ไดแก การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content 
validity) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน และการตรวจสอบ
คาความเช่ือมั่น (reliability) โดยทดสอบ (Try-out) กับกลุม
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคา
ความเช่ือมั่นเทากับ .9856 

3.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
และแบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

    3.1  การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการอธิบายขอมูลท่ัวไปของผูขับ
รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่ ) โดยใชส ถิติคาความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) สวนการวิเคราะห
คุณภาพชีวิตการทํางานสําหรับผู ขับรถของสหกรณรถ
โดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม ใชคาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    3.2  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานในการใช
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตการทํางานสําหรับผู ขับรถของสหกรณรถโดยสาร
สาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม โดยใชการวิเคราะหความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
ข้ึนไป โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 
และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวางกลุม

 
 



ตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference)  
 

ผลการวิจัย 

1.  ผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) สวนใหญ
เปนเพศชาย อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป สถานภาพสมรส สําเร็จ 
 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด 
ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ ตั้งแต 10 ปข้ึนไป โดยเชารถจาก
สหกรณแท็กซี่ และเปนรถแท็กซี่นิติบุคคล (ดังตาราง 1)

ตาราง 1 จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  
(n = 420) 

รอยละ 

1. เพศ   
ชาย 404 96.2 
หญิง 16 3.8 

2. อาย ุ   
นอยกวา 30 ป 26 6.2 
30 – 39 ป 62 14.8 
40 – 49 ป 98 23.3 
50 – 59 ป 112 26.7 
ตั้งแต 60 ปข้ึนไป 122 29.0 

3. สถานภาพ   
โสด 82 19.5 
สมรส 290 69.0 
หมาย 4 1.0 
หยา / แยกกันอยู 44 10.5 

4. ระดับการศึกษา   
ต่ํากวา / ประถมศึกษา 194 46.2 
มัธยมศึกษา 196 46.7 
อาชีวศึกษา / อนุปริญญา 26 6.1 
ปริญญาตร ี 4 1.0 

5. ภูมิลําเนาเดมิ   
กรุงเทพมหานคร 148 35.2 
ตางจังหวัด 272 64.8 

6. ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่   
นอยกวา 1 ป 6 1.4 
1 – 3 ป 62 14.8 
4 – 6 ป 72 17.1 
7 – 9 ป 100 23.8 
ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 180 42.9 

7. สภาพความเปนเจาของรถแท็กซี่   
รถของตนเอง 142 33.8 
รถเชา 276 65.7 
อ่ืน ๆ 2 0.5 

8. ประเภทรถแท็กซี ่   
รถแท็กซี่สวนบุคคล (สีเขียวเหลือง) 138 32.9 

 
 



ขอมูลท่ัวไป จํานวน  
(n = 420) 

รอยละ 

รถแท็กซี่นิติบุคคล 282 67.1 

2.  คุณภาพชี วิตการทํางานของผู ขับ ข่ีรถ
โดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม โดยภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา จิต
วิญญาณดี (Happy Soul) และ นํ้าใจดี (Happy Heart) 
อยูในระดับมาก สุขภาพดี (Happy Body) ครอบครัวดี 

(Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝรูดี 
(Happy Brain) และ ผอนคลายดี (Happy Relax) อยูใน
ระดับปานกลาง และ (Happy Money) สุขภาพเงินดี อยู
ในระดับนอย ตามลําดับ (ดังตาราง 2) 

ตาราง 2  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม 
รายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับขี ่
รถโดยสารสาธารณะ แท็กซ่ีแบบมีสวนรวม 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. สุขภาพดี (Happy Body) 3.48 0.71 ปานกลาง 
2. ผอนคลายด ี(Happy Relax) 3.05 0.48 ปานกลาง 
3. นํ้าใจดี (Happy Heart)  3.65 0.65 มาก 
4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul)  3.66 0.71 มาก 
5. ครอบครัวด ี(Happy Family)   3.36 0.74 ปานกลาง 
6. สังคมดี (Happy Society)   3.22 0.53 ปานกลาง 
7. ใฝรูด ี(Happy Brain)  3.09 0.56 ปานกลาง 
8. สุขภาพเงินดี (Happy Money)  2.38 0.58 นอย 

ภาพรวม 3.24 0.62 ปานกลาง 
 

3.   ผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมีอายุ
ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานในดาน สุขภาพดี 
(Happy Body) ความผอนคลายดี  (Happy Relax) 
นํ้าใจดี (Happy Heart)  จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) 
และ สุขภาพเงินดี (Happy Money)  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อทําการทดสอบ 
รายคูพบวา ผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมีอายุ
ตั้งแต 60 ป ข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในดาน
สุขภาพดี (Happy Body) ความผอนคลายดี  (Happy 
Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart)  จิตวิญญาณดี (Happy 
Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy 
Society) ใฝรูดี (Happy Brain) และสุขภาพเงินด ี
(Happy Money) ต่ํากวาทุกกลุมอายุ สวนผูขับรถโดยสาร
สาธารณะ (แท็กซี่ )  ท่ีมีอายุต างกันมีคุณภาพชี วิต                
การทํางาน ใฝรูดี (Happy Brain) ไมแตกตางกัน                 
(ดังตาราง 3) 

4. ผู ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่ ) ท่ีมี
สถานภาพตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานในดาน 
สุขภาพดี (Happy Body) ความผอนคลายดี (Happy 
Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy 
Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) และสังคมดี 
(Happy Society) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ .05 และเมื่อทําการทดสอบรายคูพบวา ผูขับรถ
โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีสถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิต
การทํางานในดานสุขภาพดี (Happy Body) ความผอน
คลายดี (Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart)               
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy 
Family)  และสังคมดี (Happy Society) ต่ํากวาทุกกลุม
สถานภาพ สวนผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมี
สถานภาพตางกัน  มีคุณภาพชีวิตการทํางานในดาน ใฝรูดี 
(Happy Brain) และ สุขภาพเงินดี (Happy Money)              
ไมแตกตางกัน  (ดังตาราง 4)  

 
 

 
 



 
 
 
 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม จําแนกตามอายุ 
 

คุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับขี่รถ
โดยสารสาธารณะ แท็กซ่ี 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 

1. สุขภาพดี (Happy Body)  ระหวางกลุม 4 17.735 4.434 12.502* .000 

ภายในกลุม 415 147.168 .355 

รวม 419 164.902 

2. ผอนคลายด ี(Happy Relax)  ระหวางกลุม 4 6.783 1.696 7.547* .000 

ภายในกลุม 415 93.253 .225 

รวม 419 100.037 

3. นํ้าใจดี (Happy Heart) ระหวางกลุม 4 28.754 7.189 15.761* .000 
ภายในกลุม 415 189.283 .456 
รวม 419 218.037 

4. จิตวิญญาณด ี(Happy Soul) ระหวางกลุม 4 37.645 9.411 11.122* .000 
ภายในกลุม 415 351.154 .846 
รวม 419 388.798 

5. ครอบครัวดี (Happy Family) ระหวางกลุม 4 70.058 17.514 21.075* .000 
ภายในกลุม 415 344.894 .831 
รวม 419 414.951 

6. สังคมดี (Happy Society)  ระหวางกลุม 4 5.209 1.302 3.000* .018 
ภายในกลุม 415 180.152 .434 
รวม 419 185.361 

7. ใฝรูด ี(Happy Brain)  ระหวางกลุม 4 5.252 1.313 2.124 .077 
ภายในกลุม 415 256.521 .618 
รวม 419 261.774 

8. สุขภาพเงินด ี(Happy Money) ระหวางกลุม 4 7.536 1.884 5.282* .000 
ภายในกลุม 415 148.026 .357 
รวม 419 155.562 

 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม จําแนกตามสถานภาพ 
 

คุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับขี่รถ
โดยสารสาธารณะ แท็กซ่ี 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 

1. สุขภาพดี (Happy Body) ระหวางกลุม 3 9.801 3.267 8.762* .000 

ภายในกลุม 416 155.102 .373 

รวม 419 164.902 

2. ผอนคลายด ี(Happy Relax) ระหวางกลุม 3 4.576 1.525 6.647* .000 

ภายในกลุม 416 95.460 .229 

รวม 419 100.037 

3. นํ้าใจดี (Happy Heart) ระหวางกลุม 3 28.842 9.614 21.139* .000 
ภายในกลุม 416 189.195 .455 
รวม 419 218.037 

4. จิตวิญญาณด ี(Happy Soul) ระหวางกลุม 3 51.943 17.314 21.382* .000 
ภายในกลุม 416 336.856 .810 
รวม 419 388.798 

5. ครอบครัวดี (Happy Family) ระหวางกลุม 3 98.764 32.921 43.314* .000 
ภายในกลุม 416 316.187 .760 
รวม 419 414.951 

6. สังคมดี (Happy Society) ระหวางกลุม 3 22.384 7.461 19.045* .000 
ภายในกลุม 416 162.977 .392 
รวม 419 185.361 

7. ใฝรูด ี(Happy Brain) ระหวางกลุม 3 4.189 1.396 2.255 .081 
ภายในกลุม 416 257.585 .619 
รวม 419 261.774 

8. สุขภาพเงินด ี(Happy   Money) ระหวางกลุม 3 2.014 .671 1.819 .143 
ภายในกลุม 416 153.548 .369 
รวม 419 155.562 

 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

5.   ผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานในดาน 
สุขภาพดี (Happy Body) ความผอนคลายดี (Happy 
Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy 
Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) และ ใฝรูดี (Happy 
Brain)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเมื่อ ทําการทดสอบรายคูพบวา ผู ขับรถโดยสาร
สาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 

บาท  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน  สุขภาพดี (Happy Body)  
ความผอนคลายดี (Happy Relax) นํ้าใจดี  (Happy Heart)        
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family)  
และใฝรูดี (Happy Brain) สูงกวาทุกกลุมรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน สวนผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานในดาน สังคมดี 
(Happy Society) และ สุขภาพเงินดี (Happy Money)            
ไมแตกตางกัน (ดังตาราง 5) 

 

 
 



 
 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม จําแนกตามรายได

เฉลี่ยตอเดือน 
 

คุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับขี่รถ
โดยสารสาธารณะแท็กซ่ี  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 

1. สุขภาพดี (Happy Body) ระหวางกลุม 4 4.853 1.213 3.146* .014 

ภายในกลุม 415 160.049 .386 

รวม 419 164.902 

2. ผอนคลายด ี(Happy Relax) ระหวางกลุม 4 2.582 .646 2.749* .028 

ภายในกลุม 415 97.454 .235 

รวม 419 100.037 

3. นํ้าใจดี (Happy Heart) ระหวางกลุม 4 14.506 3.626 7.394* .000 
ภายในกลุม 415 203.531 .490 
รวม 419 218.037 

4. จิตวิญญาณด ี(Happy Soul) ระหวางกลุม 4 30.964 7.741 8.978* .000 
ภายในกลุม 415 357.835 .862 
รวม 419 388.798 

5. ครอบครัวดี (Happy Family) ระหวางกลุม 4 19.400 4.850 5.088* .001 
ภายในกลุม 415 395.552 .953 
รวม 419 414.951 

6. สังคมดี (Happy Society) ระหวางกลุม 4 3.747 .937 2.140 .075 
ภายในกลุม 415 181.614 .438 
รวม 419 185.361 

7. ใฝรูด ี(Happy Brain) ระหวางกลุม 4 12.755 3.189 5.314* .000 
ภายในกลุม 415 249.018 .600 
รวม 419 261.774 

8. สุขภาพเงินด ี(Happy Money) ระหวางกลุม 4 2.558 .639 1.734 .141 
ภายในกลุม 415 153.004 .369 
รวม 419 155.562 

 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

6.   ผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานในดาน ใฝรูดี 
(Happy Brain) และสุขภาพเงินดี (Happy Money) 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อ
ทําการทดสอบรายคูพบวา ผู ขับรถโดยสารสาธารณะ 
(แท็กซี่) ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ใฝรูดี (Happy Brain) และ สุขภาพเงินดี (Happy 
Money) สูงกวาทุกกลุมระดับการศึกษา สวนผูขับรถโดยสาร

สาธารณะ (แท็กซี่) ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในดาน สุขภาพดี (Happy Body) ความ             
ผอนคลายดี (Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart)            
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) 
และสังคมดี (Happy Society) ไมแตกตางกัน (ดังตาราง 6) 

 
 

 

 
 



 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีสวนรวม จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

คุณภาพชีวิตการทํางานของผูขับขี่รถโดยสาร
สาธารณะ แท็กซ่ี 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 

1. สุขภาพดี (Happy Body) ระหวางกลุม 3 1.965 .655 1.672 .172 

ภายในกลุม 416 162.938 .392 

รวม 419 164.902 

2. ผอนคลายด ี(Happy Relax) ระหวางกลุม 3 1.026 .342 1.438 .231 

ภายในกลุม 416 99.010 .238 

รวม 419 100.037 

3. นํ้าใจดี (Happy Heart) ระหวางกลุม 3 .682 .227 .435 .728 
ภายในกลุม 416 217.355 .522 
รวม 419 218.037 

4. จิตวิญญาณด ี(Happy Soul) ระหวางกลุม 3 .561 .187 .200 .896 
ภายในกลุม 416 388.238 .933 
รวม 419 388.798 

5. ครอบครัวดี (Happy Family) ระหวางกลุม 3 3.790 1.263 1.278 .281 
ภายในกลุม 416 411.161 .988 
รวม 419 414.951 

6. สังคมดี (Happy Society) ระหวางกลุม 3 2.428 .809 1.840 .139 
ภายในกลุม 416 182.933 .440 
รวม 419 185.361 

7. ใฝรูด ี(Happy Brain) ระหวางกลุม 3 8.391 2.797 4.592* .004 
ภายในกลุม 416 253.382 .609 
รวม 419 261.774 

8. สุขภาพเงินด ี(Happy Money) ระหวางกลุม 3 8.513 2.838 8.028* .000 
ภายในกลุม 416 147.049 .353 
รวม 419 155.562 

 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

  

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน

สําหรับผูขับรถของสหกรณรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบ
มีสวนรวม ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษา 
คุณภาพชีวิตของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาล 
สังกัด กรมการแพทยสวนกลางกระทรวงสาธารณสุข พบวา 
ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาล คุณภาพชีวิต           
ดานการทํางาน ดานสุขภาพและดานครอบครัว  สุทธิพร 
บุญมาก (2544) รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยซึ่งศึกษาปจจัย

ท่ีมี ผลต อคุณภาพ ชี วิตของครู พลศึ กษาในโรง เ รี ยน 
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมาของ  

 
พาฝน  วราวิทยา (2545)  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต             
ในการทํางาน  และการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต
ของแพทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ พัชรี  พุทธชาด 
(2550)   

การวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดนําเอาประเด็นสําคัญ          
มาใชในการอภิปรายผล ดังตอไปน้ี 

 
 



1.  จากขอคนพบ คุณภาพชีวิตการทํางานของ            
ผูขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดานพบวา จิตวิญญาณดี  
และนํ้าใจดีอยูในระดับมาก  สุขภาพดี  ครอบครัวดี  สังคมดี 
ใฝรูดี  และผอนคลายดี อยูในระดับปานกลาง และสุขภาพ
เงินดี อยูในระดับนอยตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผูขับรถ
โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ใหความสําคัญเก่ียวกับสุขภาพ
ของตัวเองและบุคคลในครอบครัว รวมถึงความเปนอยูของ
บุคคลในครอบครัว สอดคลองกับแนวคิดขององคการ
ยูเนสโก กลาวถึง คุณภาพชีวิต วาความรูสึกของการอยูอยาง
พอใจมีความสุขความพอใจตอองคประกอบตางๆ ท่ีมีสวน
สําคัญตอบุคคลน้ันๆ ไดแกอาหารสุขภาพอนามัยโภชนา           
การการศึกษาสิ่งแวดลอมรายไดท่ีอยูอาศัยและทรัพยากร
และยังไดกลาววาพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชากรดูไดจาก                
1) รายไดครอบครัวท่ีพอเพียงแกการเลี้ยงชีพ 2) การมี           
งานทํา 3) การศึกษาและอัตราการรูหนังสือของประชาชน               
4) โอกาสในการมีสวนรวมทางการเมือง 5) การมีเอกราช
ของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลอ่ืน และ
องคการสหประชาชาติ มีแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิตหรือ
ความอยูดีมีสุขวาไมควรเนนในการใหความสําคัญในเชิง
ปริมาณเพียงอยางเดียว เชน รายไดหรือผลผลิต เปนตน               
แตควรวัดดวยตัวช้ีวัดทางสังคมท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานในการ
พัฒนามนุษยท่ีควรประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การมีชีวิต           
ท่ียืนยาว ความรู และมาตรฐานความเปนอยู 

2.  จากขอคนพบ ผู ขับรถโดยสารสาธารณะ 
(แท็กซี่) ท่ีมีอายุ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานในดานสุขภาพดี  ผอนคลายด ี  
นํ้าใจดี  จิตวิญญาณดี และครอบครัวดี แตกตางกัน แสดง 
ใหเห็นวาผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการมีความสุขในการทํางาน การมีเวลาใหครอบครัว 
รวมถึงการพาครอบครัวและเพ่ือนรวมงานไปพักผอนตาม
สถานท่ีตางๆ สอดคลองกับแนวคิดขององคการอนามัยโลก 
(WHO) (The WHOQOL Group, 1995) กลาววา คุณภาพชีวิต
ของแตละบุคคลข้ึนอยูกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและ
คานิยมในเวลาน้ันๆ  และมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายความ
คาดหวังและมาตรฐานท่ีแตละคนกําหนดข้ึนซึ่งประกอบดวย          
4 มิติ ดังน้ี 1) มิติดานสุขภาพกาย 2) มิติดานสุขภาพจิต 3) มิติ
ดานความสัมพันธทางสังคม และ 4 ) มิติดานสภาพแวดลอม  
ซึ่ง กกกร ชลายแยม และอธิวัฒน เจี๋ยวิวรรธนกุล (2556)  
ไดเสนอแนวคิด 7 Cs ปจจัยสูความสําเร็จของการทํางาน
สรางเสริมสุขภาวะองคกรเชิงพ้ืนท่ี  โดยนํารอง 6 จังหวัด 
(ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
และราชบุรี)  ในระยะท่ี 1 และขยายผลไปจังหวัดใกลเคียง 
ของจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพในการดําเนินงานโครงการ

เสริมสรางองคกรสุขภาวะในจังหวัดในระยะท่ี 2 (2554 - 
2556) ซึ่งไดแนวคิดจากการทํางาน สามารถระบุปจจัย          
สูความสําเร็จของการทํางานเชิงพ้ืนท่ีในการเสริมสราง
องคกรสุขภาวะ อันเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการทํางาน
เสริมสรางสุขภาวะองคกร  หรือองคกรแหงความสุขใน
จังหวัดนํารอง ไดเปน 7 Cs คือ Construction (โครงสราง
ของคณะทํางาน) Context (บริบทในการทํางานเชิงพ้ืนท่ี) 
Conception (ฐานคิดเรื่ององคกรสุขภาวะ) Contact (การ
ติดตอประสานงาน) Contribution (การหนุนเสริมจากภาคี
เครือขาย) Control (การติดตามประเมินผลภายใน) และ 
Continuity (การพัฒนาอยางตอเน่ือง) 

3. จากขอคนพบ ผู ขับรถโดยสารสาธารณะ 
(แท็กซี่) ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ใฝรูดี  และสุขภาพเงินดี  แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา ผู ขับรถ
โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) มีความคิดเห็นเก่ียวกับคาใชจาย
ในการดํารงชีพ อาทิ คาเชาบาน คาอาหาร คาเลาเรียนของ
บุตร รวมถึงเงินออมสําหรับการใชจายยามจําเปน สอดคลอง
กับแนวคิดของชาญวิทย วสันตธนารัตน (2553) จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดสงเสริม
ใหมีการพัฒนาแนวคิดในการสรางองคกรแหงความสุขทําให
เกิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) ในการจัดสมดุลชีวิต
มนุษยเพ่ือใหเกิดความสมดุลของชีวิตในการทํางานและการ
ใชชีวิตโดยมองความสุข 3 สวนประกอบกันคือ ความสุขของ
ตัวเราเองความสุขของครอบครัว  และความสุขขององคกร
และสังคม และวอลตัน (Walton, 1974 อางถึงใน เอมอร 
ผิวเหลือง, 2554) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน เก่ียวกับ
ดานผลตอบแทนหรือการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยุติธรรม(adequate and fair compensation) หมายถึง
คาตอบแทนเปนสิ่งหน่ึงท่ีบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน
ได เน่ืองจากทุกคนมีความตองการทางเศรษฐกิจ และ              
มุงทํางานเพ่ือใหไดรับการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจ 
ความตองการน้ีเปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวิตรอด บุคคล
นอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทนของตนเอง 
ยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู อ่ืนในประเภทงานแบบ
เดียวกันดังน้ันเกณฑในการตัดสินใจเก่ียวกับคาตอบแทนของ
คุณภาพชีวิตการทํางานพิจารณา คือ ความเพียงพอ 
หมายถึง คาตอบแทนท่ีไดจากการทํางานเพียงพอท่ีจะ
ดํารงชีวิตในสังคม และ ความยุติธรรม หมายถึง การประเมิน
ความสัมพันธระหวางคาตอบแทนกับลักษณะงาน พิจารณา
ไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไดรับจากงานของตน
และงานอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายๆ กัน 

 

 
 



ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการนําผลการวิจัยไปใช 

คือ ควรสงเสริมสนับสนุน และการใหความรูใหกับคนทํางาน
หรือแรงงานนอกระบบเก่ียวกับชีวิตการทํางานในดาน           
การจะทําใหมีสุขภาพเงินดี สุขภาพดี มีความผอนคลายด ี
นํ้าใจดี จิตวิญญาณดี และครอบครัวดี อยางตอเน่ือง 

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
2.1  การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

การทํางาน อาทิ ความมั่นคงเชิงสวัสดิการ ความปลอดภัย
เชิงกายภาพ  และสภาพแวดลอมในการทํางานเชิงผลลัพธ 

2.2  การศึกษารูปแบบการสรางวัฒนธรรม
องคกรเชิงพลเมืองของสังคม 
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