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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของครู
กรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกตามเพศและระดับช้ันท่ีสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูจ านวน 800 คนได้จาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ และท าการทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของการวัด ด้วยสถิติการวิเคราะหก์ลุ่มพห ุ(Multigroup analysis) ผลวิจัยสรุปไดด้ังนี้ 1) โมเดลการวัด
คุณภาพชีวิตการท างานของครูระหว่างเพศชายและเพศหญิง มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และมีความ          
ไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์น้ าหนักองค์ประกอบ (loading) และ 2) โมเดลการวัดของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูระหว่างสอนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แต่มีความ
แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์น้ าหนักองค์ประกอบ (loading)  

 

ค าส าคัญ: ความไม่แปรเปลี่ยน  คุณภาพชีวิตการท างาน 
 

Abstract 
 

 The objective of this research study was to investigate the invariance of the quality of work life 
model of the teachers in Bangkok and its suburban areas by their genders and teaching class levels. 
The sample size of this study was a group of 800 teachers selected by means of a multi-stage sampling 
technique. A set of 5-level and 40-item questionnaires was used for data collection. The data were 
then analyzed by means of Multi-group Analysis. The findings can be summarized as follows: 
 Firstly, the mentioned model had invariance between genders of male and female teachers 
and also their factor loadings. Secondly, the mentioned model had invariance between groups of 
teachers teaching at Primary and Secondary Education levels, but their factor loadings varied. 
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บทน า 
 การเปรียบเทียบของสองสิ่งว่าสิ่งไหนดีกว่ากันนั้นเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้ถ้าของสองสิ่งนั้นไม่ได้อยู่หน่วย
เดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางสถิติถ้าต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าสถิติระหว่างกลุ่ม
ตัวแปรตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป โดยเฉพาะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผู้วิจัยหรือนักวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูล
สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นหรือไม่ เช่น ข้อมูลของตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติหรือประชากรมีการแจกแจงแบบโค้ง
ปกติ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม ค่าของตัวแปรตามของหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน  ความเป็นเอกพันธ์
ของความแปรปรวน เป็นต้น แต่ถ้านักวิจัยต้องการวิเคราะห์โมเดลการวัดหรือโมเดลสมการโครงสร้างส าหรับกรณีที่มีกลุ่ม
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม มีชื่อเรียกเฉพาะว่าการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multigroup analysis) โดยมีเง่ือนไขการ
แบ่งกลุ่มว่าหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว เป็นสถิติเพื่อตรวจสอบว่าโมเดลตาม
กรอบความคิด (conceptual framework) ที่นักวิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแต่ละกลุม่หรอืไม่อยา่งไร 
ถ้ามีความสอดคล้องกลมกลืนกัน นักวิจัยจะสามารถน าโมเดลท่ีตรวจสอบแล้วมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและ
น าข้อค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 การวิเคราะห์กลุ่มพหุเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่น ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้าง โดยเฉพาะความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลการวัดซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยให้ความส าคัญต้องมี
ตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของเครื่องมือก่อนที่จะด าเนินการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัยหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ท า
ให้ผลการวิจัยมีความตรงและความเช่ือมั่นและผลการวิเคราะห์เป็นความแตกต่างจากตัวแปรที่ศึกษาจริงมิใช่เกิดจากเครื่องมือ 
หรือตัวแปรลักษณะของประชากร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2554) ซึ่งการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนนั้น   สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล 
วิจิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวฒัน์ (2554) ได้ก าหนดการทดสอบไว้ 4 ประการ คือ 1) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ (Pattern Same or Factor Form Invariance) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ส าคัญที่สุด ถ้าไม่
ผ่านขั้นนี้ แสดงว่ารูปแบบของโมเดลการวัดของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน 2) เมื่อรูปแบบโมเดลไม่แปรเปลี่ยนแล้วท าการ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 3) เมื่อน้ าหนักองค์ประกอบไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงท า
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ (Item Error Variance) และ 4) เมื่อความคลาด
เคลื่อนของตัวแปรสังเกตไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงท าการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง         
ส่วน Dimitro, 2010 (อ้างถึงใน อนันต์ แย้มเยื้อน, 2560) ได้แบ่งการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) 
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลน้อย (Weak Measurement Invariance) คือ ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือ
องค์ประกอบ และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลที่แข็งแกร่ง (Strong 
Measurement Invariance) คือ ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนัก
องค์ประกอบ และความไม่แปรเปลี่ยนของจุดตัดแกน และ 3) ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลอย่างเข้มงวด (Strict 
Measurement Invariance) ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดสองประการ 
คือ ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ  

องค์กรแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของธุรกิจ แต่ในความต่างกันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ 
“คน” ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน องค์กรต้องให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
อย่างมาก เพราะบุคคลเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จขององค์กรและยังเป็นแรงส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรควรตอบสนองความต้องการของบุคคลในเรื่องต่างๆ 
เช่น อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เพื่อจูงใจให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานและท าให้บุคคลต่างๆท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและที่ส าคัญคือเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร (กนกพร กระจางแสง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560: 
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117)คุณภาพชีวิตในการท างานนั้น มีปัจจัยพื้นฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี องค์ประกอบของตัวก าหนดคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานทั้งความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการท างานและขวัญก าลังใจของผู้ปฎิบัติงาน  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานเป็นวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวบุคลากรผู้ปฎิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ  การท างานเป็นการเปิดโอกาสในแสดงออก
ถึงเชาว์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต โดยเฉพาะอาชีพครูนั้นควรมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่ดีอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้าต่อไปและโดยเฉพาะเวลาส่วนใหญ่
ของครูจะท าหน้าที่ในการสอนจะอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจ จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพการ
ท างานท่ีดี สามารถท าให้การเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งถือได้ว่า การมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทีด่ีจะช่วยส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความสุข อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย 

การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดนั้น เป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงแบบหนึ่งว่า
เครื่องมือที่พัฒนานั้นมีคุณภาพไม่แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มประชากร ซึ่งท าให้ผู้วิจัยแน่ใจว่าผลการวิจัยนั้นเกิดจากความแตกต่าง
ของประชากร มิใช่ความบกพร่องของเครื่องมือส าหรับวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ หรือในการวิจัยเชิงทดลองผลจากการทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างตัวแปรลักษณะประชากร ท าให้ผลการวิจัยเกิดจากจัดกระท าจริง ๆ ผู้วิจัยจึงศึกษาความไม่
แปรเปลี่ยนโมเดลการวัดโดยเฉพาะโมเดลคุณภาพชีวิตการท างาน สรุปได้ว่าโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย  8 
ประการ คือ 1) การได้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง การที่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากการท างานเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานทางสังคมทั่วไป และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อ
เทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงานของตนที่ท าอยู่กับงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 2) สภาพการท างานที่
มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพการท างานที่ต้องไม่เสี่ยงภัยหรือเป็นอันตรายจนเกินไป มีระบบป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ อีกทั้งสภาพแวดล้อมการท างานจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย ปลอดภัยและไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 3) การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ได้รับการ
พัฒนาทักษะ เช่น การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานและการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง 4) 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การได้รับการเลื่อนขั้นและมีความมั่นคง
ในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว  5) การบูรณาการทางสังคม หมายถึง งานนั้นมีโอกาสสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ การได้รับการยอมรับและให้เกียรติจากเพื่อนร่วมงาน 6) สิทธิของพนักงาน หมายถึง องค์การมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล มีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคน
จะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองด้วยกฎหมาย 7) ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง การท างานที่ไม่ปล่อยให้ได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป 
สามารถท าได้ด้วยการก าหนดช่ัวโมงการท างานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการท างานที่คร่าเคร่งจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้
ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ และ 8) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม หมายถึง การท างานที่ด าเนินไปในลักษณะ
ที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกว่าองค์กรของตนเองนั้นรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต กา
รักษาสภาพแวดล้อม (วิรัช สงวนวงศ์วาน และณัฐนิชา ปิยปัญญา, 2560; รัตติกาล จินดาหลวง และอรพิณ สันติธีรากุล, 2559; 
ภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล และชัยพจน์ รักงาม, 2557; นงลักษณ์ ฤทธิ์ค า, 2555; เจตนิพิฐ สุจิระกุล และ
คณะ, 2554; Parvar, Allameh & Ansari, 2013) โดยการศึกษาก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาตัวบ่งช้ี การศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับตัวแปรอื่น ๆ  ซึ่งผู้วิจัยยังไม่เห็น
งานวิจัยในประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับความไม่แปรเปลี่ยนคุณภาพชีวิตการท างานโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู ดังนั้นผู้วิจัยจึง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  79 

ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 28  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2561 

สนใจศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครู เพื่อผลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับนักการศึกษาท่านอื่น ๆ ใน
การน าโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานไปใช้ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของครูระหว่างคุณลักษณะของประชากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ 
 2. เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกตาม
ระดับชั้นที่สอน 
  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานตามเพศของครูมีความ          
ไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ 
 2. ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานตามระดับช้ันที่สอนของครู       
มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดของ Walton (1974) และจากงานวิจัยของ Parvar, Allameh & Ansari (2013),  
วิรัช สงวนวงศ์วาน และณัฐนิชา ปิยปัญญา (2560), รัตติกาล จินดาหลวง และอรพิณ สันติธีรากุล (2559), ประสพ  
อินสุวรรณ (2557), ภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร สฎายุ ธีระวณิชตระกูลและชัยพจน์ รักงาม (2557), นงลักษณ์ ฤทธิ์ค า (2555)  
และเจตนิพิฐ สุจิระกุล และคณะ (2554) ผู้วิจัยสังเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานได้เป็น 8 ประการ คือ 1) การได้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพ
ส่วนบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การบูรณาการทางสังคม 6) สิทธิของพนักงาน 7) ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และ 8) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม เขียนแผนผังกรอบแนวคิด
การวิจัยได้ดังนี ้
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การไดร้ับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

สภาพการท างานท่ีมคีวามปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล 

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

การบูรณาการทางสังคม 

สิทธิของพนักงาน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

ลักษณะงานมีส่วนเกีย่วข้องและสมัพันธ์กับสังคม 

คุณภาพชีวิต 

การท างานของครู 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 29,326 คน แบ่งเป็น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 21,019 คน และเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 8,307 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 800 คน แบ่งเป็น ครูผู้สอนในสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 200 คนและเพศหญิง 200 คน และเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 200 คนและเพศหญิง 200 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน      
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์การสอน 
ระดับชั้นที่สอน และขนาดสถานศึกษา ส่วนตอนที่ 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจ านวน 40 ข้อเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน 8 ด้าน คือ การได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การบูรณาการทางสังคม สิทธิของพนักงาน 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อโรงเรียนที่ท าการสุ่มได้ และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 800 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยความถี่ ร้อยละ ส่วนการ
วิเคราะห์กลุ่มพหเุพื่อตอบสมมติฐานของการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีล าดับขั้นตอนของการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน 2 การทดสอบดังนี ้
 1. ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล ภายใต้เง่ือนไขการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยยังไม่
บังคับค่าพารามิเตอร์ให้เท่ากัน การวิเคราะห์ในข้ันนี้ต้องได้ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ 
 2. ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนโดยเพิ่มการบังคับให้น้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มเท่ากัน การวิเคราะห์ขั้นนี ้
ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ และผลต่างของค่าไค-สแควร์ระหว่างการทดสอบที่ 2 และการทดสอบที่ 1 ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่องศาความเป็นอิสระ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์จากครูกลุ่มตัวอย่างจ านวน 800 คน แบ่งเป็นเพศชาย 400 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิง 
400 คน คิดเป็นร้อยละ 50 นอกจากน้ีสอนในระดับชั้นประถมศึกษา 400 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และระดับช้ันมัธยมศึกษา 
400 คน คิดเป็นร้อยละ 50  และมีประสบการณ์การสอนมากที่สุด 17 ปี น้อยท่ีสุด 1 ปี และประสบการณ์การสอนเฉลี่ย 9 
ปี อีกทั้งจ านวนครูมีประสบการณ์การสอน 5 ปีมากที่สุด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38 และครูสอนในโรงเรียน
ขนาดกลางมากที่สุด จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 34.13  ส่วนผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิต
การท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑลสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี ้
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1. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของครูตามตัวแปรเพศ 
 โมเดลการวัดของคุณภาพชีวิตการท างานของครูระหว่างเพศหญิงและเพศชาย มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งโมเดลการวัดนี้ยังมีความไม่แปรเปลี่ยนของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และผลต่างของค่าไค-สแควร์ระหว่างการทดสอบที่ 2 
และ 1 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของครู มีรูปแบบโมเดล และน้ าหนัก
องค์ประกอบไม่แปรเปลี่ยนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย รายละเอียดดังตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูตามตัวแปรเพศ 

โมเดลการทดสอบ 𝜒2 df 𝜒2/df p RMSEA CFI TLI 

1. รูปแบบโมเดล 28.916 22 1.314 0.147 0.028 0.998 0.996 
2. รูปแบบ, น้ าหนักองค์ประกอบ 30.298 28 1.274 0.3491 0.014 0.999 0.999 

ความแตกต่างโมเดล 2. กับ 1. 1.382 6 𝜒2 (df = 6, α = 0.05) มีค่าเท่ากับ   5.348 
 

2. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของครูตามตัวแปรระดับชั้นที่สอน 
 โมเดลการวัดของคุณภาพชีวิตการท างานของครูระหว่างครูที่สอนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความ
ไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ระหว่างการทดสอบที่ 2 และ 1 มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า
โมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของครูมีรูปแบบโมเดลไม่แปรเปลี่ยนระหว่างระดับช้ันที่สอน แต่น้ าหนักองค์ประกอบ
แปรเปลี่ยนเมื่อครูสอนต่างระดับชั้นกัน รายละเอียดดังตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูตามตัวแปรระดับช้ันท่ีสอน 

โมเดลการทดสอบ 𝜒2 df 𝜒2/df p RMSEA CFI TLI 

1. รูปแบบโมเดล 28.138 24 1.172 0.2543 0.021 0.999 0.998 

2. รูปแบบ, น้ าหนักองค์ประกอบ 35.538 26 1.367 0.101 0.030 0.998 0.996 

ความแตกต่างโมเดล 2. กับ 1. 5.169 2 𝜒2 (df = 2, α = 0.05) มีค่าเท่ากับ   1.386 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ การได้ผลตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การบูรณาการทางสังคม สิทธิของพนักงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับ
ชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม เมื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูพบว่า ผลการตรวจสอบความไมแ่ปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลไม่แปรเปลี่ยนตามเพศ และระดับชั้นที่
สอน ส่วนผลการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนน้ าหนักองค์ประกอบนั้นไม่แปรเปลี่ยนตามตัวแปรเพศ แต่แปรเปลี่ยนตาม
ระดับช้ันที่สอน นั้นแสดงว่ารูปแบบของโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูมีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม กล่าวคือ 
โมเดลการวัดนี้สามารถวัดได้ทั้งครูเพศชายและเพศหญิง หรือระดับช้ันที่สอนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จะไม่ล าเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงท าให้การแปลความหมายคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานของครูมี
ความสมเหตุสมผล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมีความตรงไมม่ีความล าเอียง สอดคล้องกับ สุภมาศ อังศุโชติ,  
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สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ (2554) กล่าวว่า การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคกลุ่มพหุจะช่วยให้ผู้วิจัย
แน่ใจได้ว่าความแตกต่างของผลการวิจัยนั้นเกิดจากความแตกต่างของตัวแปรจัดประเภท มิใช่ความบกพร่องของเครื่องมือ
วิจัย เช่นเดียวกับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2554) ที่บอกว่านักวิจัยควรทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดระหว่างกลุ่ม
ประชากรก่อนที่จะวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัย เพราะความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ประชากรอาจจะมิใช่ความแตกต่างจากตัวแปรจัดกระท าแต่เป็นความแตกต่างความแปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดระหว่าง
กลุ่มประชากรก็ได้ 
 อีกทั้งการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลน้อย (Weak Measurement Invariance) คือ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ แต่ผลการวิจัย
พบว่าความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามตัวแปรเพศ และตัวแปรระดับช้ันที่สอนให้ผลที่เหมือนกันคือรูปแบบของโมเดลไม่
แปรเปลี่ยน แต่น้ าหนักองค์ประกอบแปรเปลี่ยนเมื่อครูสอนในระดับช้ันที่ต่างกัน นั่นแสดงว่าโมเดลจากกลุ่มประชากร 2 
กลุ่มมีรูปแบบโมเดลไม่แปรเปลี่ยนเมื่อตัวแปรทุกตัวในโมเดลและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลทั้งสอง
เป็นแบบเดียวกัน ตามทฤษฎีของ Bollen (1989 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2540) และอีกนัยหนึ่งก็คือ เมทริกซ์
พารามิเตอร์ของโมเดลทั้งสองเหมือนกัน มีขนาดเมทริกซ์เท่ากัน และสถานะ (Mode) ของพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ซึ่งการ
ก าหนดในอิสระและบังคับเหมือนกัน โดยไม่จ าเป็นต้องมีค่าพารามิเตอร์เท่ากันก็ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี ้  
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่ารูปแบบโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของครูไม่แปรเปลี่ยนตามตัวแปรเพศ และ
ระดับช้ันที่สอน นั้นแสดงว่ารูปแบบโมเดลการวัดนี้มีความตรงไม่ล าเอียง นักวิจัยท่านอื่นหรือบุคคลที่สนใจศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูสามารถน าโมเดลนี้ไปใช้ในการศึกษาอนาคตได้  
 2. โมเดลการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของครูครั้งนี้ใช้เครื่องเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ควรน า
ผลที่ได้นี้ไปเปรียบเทียบกับผลจากเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมสมมติฐานของการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน เช่น ทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนด้านสเกลาร์ ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนด้านความเที่ยง กาทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความแปรปรวนใน
องค์ประกอบ เป็นต้น 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มตัวแปรคุณลกัษณะของประชากรที่เป็นตัวแปรแบบจัดกลุ่มหรือตัวแปรจัดประเภท
อื่น ๆ ในการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล หรือเปลี่ยนกลุ่มประชากรเพื่อขยายความสามารถความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 3. ควรศึกษาต่อยอดจากผลการวิจัยครั้งนี้ เช่น การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครูที่สถานภาพ
ต่างกัน การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นต้น 
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