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บทคัดย่ อ
1

การศึกษาเรื องคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื น
ในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นในประเทศไทย และ
เพือศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื น
ในประเทศไทย ศึกษาจากนักกีฬายิงปื นในประเทศไทย
จํานวน 135 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือทีใช้ ใน
การศึ ก ษา สถิ ติ ที ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล คื อ
ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
T-Test One-Way ANOVA และ Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 135 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง
21-30 ปี ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ โสด จํานวนปี ที
เล่ น กี ฬ ายิ ง ปื นระหว่ า ง 1-5 ปี และเล่ น กี ฬ ายิ ง ปื น
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ประเภทปื นยาวปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นักกีฬายิงปื นในประเทศไทย โดยภาพรวมค่าเฉลียอยู่
ในระดับมาก พิจารณารายด้ านพบว่า ค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมากทีสุด คือ ด้ านการเกียวข้ องสัมพันธ์ กบั สังคม
ระดับมาก 5 รายการ ประกอบด้ วย ด้ านการเล่นกีฬาที
ปลอดภัยไม่เ ป็ นอัน ตรายต่อสุขภาพ ด้ านการพัฒนา
ศักยภาพของนักกี ฬา ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสังคม
สัมพันธ์ และด้ านภาวะอิสระจากงาน และในระดับปานกลาง
2 รายการประกอบด้ วย ด้ านเงินรางวัลทียุติธรรมและ
เพียงพอ และด้ านลักษณะการบริ หารงาน ทังนี
Q Qความพึง
พอใจในคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นในประเทศไทย
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง

Abstract
The purpose of this Research were to
study the factors that affected to life quality of
shooting athletes in Thailand, also to determine
satisfaction factors of life quality of shooting
athletes in Thailand as well. The population in this
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research is shooting athletes there are 135
peoples. The instrument in this research are using
check list and rating scale questionnaire. The
statistical for data analysis cover with mean,
percentage, standard deviation, T-test, one-way
Anova, and regression analysis.
The research result showed that most of
the sampling were males who are between 21-30
years old and graduated in bachelor degree,
single marriage status, period of shooting
experience between 1-5 years, and using rifle to
compete. The opinion on factor affecting life
quality of shooting athletes was in the high level.
When Consider in each factors with relationship
on social aspect was in the highest level. Consist
of safety issue during competition, development
of the shooting capacity, career advance, social
environment, and free from work. Factors of
reasonable reward, fairness, and management
was in the medium level. Therefore, satisfaction
factors of life quality of shooting athletes in
Thailand was in medium level. The hypothesis
testing found that the factors of personal different
as education, marriage status, and period of
shooting athletes experience would affect
satisfaction factors of life quality of shooting
athletes in Thailand. Factors of reasonable reward
compensation, fairness, shooting athletes’
development, career advance, social life, and
unrestricted from work had statistical significant
at 0.05 level.
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The Recommendation for this study are
administrative officers should revise the
administration structure concerning compensation
which related with shooting athletes. Communicate to
all shooting athletes for new policy, manage
shooting competition to develop athletes to be
prepare ready to compete, establish shooting
sport organizational commitment. Consequently a
willingness of shooting athletes to devote its
efforts to strengthen the productivity of the sports
and stay with the organization for the longest, and
accepting and believing organization policy.

บทนํา
คุณภาพชี วิตมีความสําคัญอย่างยิง เนืองจาก
เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความพึง
พอใจด้ านต่าง ๆ กับคุณภาพชีวิตการเนืองจากมีความ
แตกต่างกัน ได้ แก่ ความหลากหลายของงานความมี
อิสระในการตัดสินใจ โอกาสรั บรู้ ผลการปฏิบัติงานที
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพทีต้ องเอื Qออํานวยต่อการ
ทํางานและความพร้ อมของอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้
สํานักงานทีแต่ละหน่วยงานจัดสรรให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานซึง
แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ห รื อ
งบประมาณทีได้ รับนอกจากนี Qคุณภาพชีวิตยังแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของเพือนร่วมงานอันประกอบด้ วย
การให้ ความช่วยเหลือให้ คําปรึ กษาซึงกันและกันความ
สนิทสนมกันระหว่างเพือนร่ วมงาน และความสามัคคี
กันในการทํางาน การทํางานของบุคลากรในลักษณะ
ทีมจะทําให้ งานประสบความสําเร็ จได้ และการปกครอง
บังคับบัญชาเป็ นปั จจัยสําคัญอีกปั จจัยหนึงทีทําให้ เกิด
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และมีผลต่อคุณภาพ
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ชี วิ ต ทังQ ด้ านความก้ าวหน้ าในงานด้ านการพั ฒ นา
ความรู้ ความสามารถและส่วนด้ านสิทธิ สว่ นบุคคล
สุเนตร นามโคตรศรี (2553, หน้ า 1)
กี ฬ าเป็ นปั จ จัย พื นQ ฐานที มีค วามสํา คัญยิ ง ใน
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ให้ มีความ
สมบูรณ์ กีฬาช่วยพัฒนาสติปัญญา โดยใช้ กระบวนการ
วางแผน การตั ด สิ น ใจอย่ า งมี เ หตุ ผ ลมี ค วามสุ ขุ ม
รอบคอบ กี ฬ าช่วยพัฒนาทางด้ า นร่ างกาย ช่ วยให้ มี
ร่ า งกายที สมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง สง่ า ผ่ า เผย มี สุ ข ภาพ
พลาน ามั ย ที ดี แ ละกระ ตุ้ นให้ มี ก า รพั ฒ น ากา ร
เจริ ญเติบโตตามวัย กี ฬาช่วยพัฒนาทางด้ านอารมณ์
ช่วยให้ มีความอดทน อดกลันQ สร้ างคนให้ มีระเบียบวินยั
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที มี นํ าQ ใจนัก กี ฬ า เป็ นผู้มี
อารมณ์แจ่มใส เบิกบาน กีฬาช่วยพัฒนาทางด้ านสังคม
โดยพัฒนาให้ คนรู้ จักกฎกติกามารยาท มีความเคารพ
กฎหมายบ้ านเมืองรู้ จักสิทธิ ของแต่ละบุคคล มีความ
สามัค คี ใ นหมู่ ค ณะและมี ค วามสัม พัน ธภาพที ดี ต่ อ
สัง คม ซึ งการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยได้ ตระหนัก ถึ ง
ความสํา คัญ ของการออกกํ า ลัง กายและการฝึ กซ้ อ ม
กีฬา ทีจะต้ องมีความจําเป็ นในการพัฒนาทังทางด้
Q
าน
ทักษะเทคนิค และสมรรถภาพทางกายควบคู่กัน การ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายทังด้
Q านกล้ ามเนื Qอ ระบบ
การไหลเวียนเลือด มีความจํ าเป็ นต่อการพัฒนาการ
ส่งเสริ มศักยภาพนักกี ฬา เพือเตรี ยมความพร้ อมของ
ร่างกาย ในการเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ
การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยได้ เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ
ทางด้ านนี Q จึงได้ จดั เตรี ยมสถานทีและอุปกรณ์ สําหรับ
ให้ บริ การแก่ น ั ก กี ฬ าทีมชาติ และสมาชิ ก ธราภณ
ไชยแจ่มจันทร์ (2557) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้ บริ การของสมาคมกีฬายิงปื นแห่งประเทศไทย

กีฬายิงปื นเป็ นกีฬาชนิดหนึงทีได้ รับความนิยม
ทังในประเทศและต่
Q
างประเทศ เพราะกี ฬายิงปื นเป็ น
กีฬาทีสามารถเล่นได้ ทุกเพศทุกวัย เล่นได้ ทุกฤดูกาล
อีกทังกี
Q ฬายิงปื นยังเป็ นกีฬาทีได้ บรรจุเข้ าไปในเกมการ
แข่งขัน เช่น โอลิมปิ ก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ การแข่งขัน
ชิ ง แชมป์ โลก และชิ ง แชมป์ เอเชี ย สํ า หรั บ ภายใน
ประเทศก็มีการจัดแข่งกีฬายิงปื นในรายการต่าง ๆ เช่น
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัย
เป็ นต้ น นอกจากสามารถเล่ น ได้ ตลอดแล้ ว ยัง เป็ น
โอกาสทีทําให้ เกิดการ พบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬายิง
ปื นกับเรื องราวต่าง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นทังหลาย
Q
จากผู้เกียวข้ อง
คุณ ภาพชี วิ ต มี ค วามสํ า คัญ และส่ง ผลต่อ การ
พัฒนากีฬายิงปื นของประเทศไทย ซึงจะสอดคล้ องกับ
เป้าหมายของแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ เพือพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นให้ มีความ
เป็ นอยู่ แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ดี ซึ งคุ ณ ภาพชี วิ ต จะ
แตกต่ า งขึ นQ อยู่กั บ ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล เช่ น เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ เป็ นต้ น จากความสําคัญของ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที กล่ า วมาข้ างต้ นย่ อ มจะทํ า ให้ การ
คาดหวังว่าคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื น ซึงเป็ นผู้ทีมี
โอกาสสร้ างชือเสียงให้ กับประเทศในระดับนานาชาติ
จะมี แ นวโน้ ม ที ดี ขึนQ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก กี ฬ ายิ ง ปื น
เป็ นเป้าหมายหลักของการพัฒนากีฬายิงปื นให้ ก้าวไปสู่
ระดับนานาชาติ เพราะการมี ค ุ ณ ภาพชี วิตทีดีของ
นักกีฬายิงปื น อาจจะส่งผลให้ ศกั ยภาพการยิงปื นของ
นักกีฬายิงปื นมีการพัฒนาขึ Qนได้ ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็
ตาม การทีจะพัฒนาคุณ ภาพชี วิ ตของนัก กี ฬายิง ปื น
จําเป็ นจะต้ องทราบว่านักกีฬายิงปื นต้ องการอะไรทีจะ
ทําให้ พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตของตัวนักกีฬายิงปื นได้
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จากข้ อ มูล ดัง กล่า ว จึ งเป็ นสาเหตุใ ห้ ผู้ศึก ษา
ทําการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นในประเทศ
ไทย ซึงผลการศึ ก ษา สามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ นแนวทาง
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตทีดีของนักกีฬายิงปื นในประเทศ
ไทยและใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอันจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ และประสิทธิ ภาพสูงสุดต่อวงการ
กีฬายิงปื นในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลและเพือศึกษาความ
พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นในประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
ด้ านเนื %อ หา การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นักกีฬายิงปื นในประเทศไทย โดยศึกษาจากแนวคิดของ
Huse & Cumming (1980) มี 8 ด้ านดังนี Q เงินรางวัลที
ยุติธรรมและเพียงพอ การเล่นกีฬาทีปลอดภัยไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของนักกี ฬา
ความก้ าวหน้ า สัง คมสัม พัน ธ์ ลัก ษณะการบริ ห าร
ภาวะอิสระจากงาน การเกียวข้ องสัมพันธ์กบั สังคม
ด้ านประชากร คือ นักกีฬายิงปื นจํ านวน 135
คน ซึงเป็ นนักกีฬายิงปื นในประเทศไทย เนืองจากเป็ น
กลุม่ ทีจะให้ ข้อมูลทีน่าเชือถือ
ด้ านเวลาระยะเวลาในการศึ ก ษาตั งQ แต่
มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั งQ นี เQ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ศึกษาจากนักกีฬายิงปื นใน
ประเทศไทยโดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง วิธีการในการเก็บ
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รวบรวมข้ อ มู ล คื อ ผู้ศึ ก ษาแจกแบบสอบถามให้ กั บ
นักกีฬายิงปื นในประเทศไทย จํานวน 135 คน ข้ อมูลที
ได้ จ ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม เป้ าหมาย
ผู้ศึกษาดํ าเนิน การตรวจสอบความถูก ต้ อ งเรี ย บร้ อย
เพือให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ครบถ้ วน
และสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลในขันต่
Q อไป
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป และใช้ สถิ ติ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี Q
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ระบุ
สถิ ติ ที ใช้ เช่ น คว ามถี (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื ออธิ บ ายปั จจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและตัวแปรต่าง ๆ มี
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นการใช้ ใน
การทดสอบสมมุติฐานด้ วยค่า t-test การวิเคราะห์แบบ
ANOVA ใช้ F-test (One-way ANOVA), Regression
Analysis
เครื+องมือที+ใช้ ในการวิจัย
ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
ระหว่า ง 21-30 ปี ระดับ ปริ ญ ญาตรี สถานภาพโสด
จํานวนปี ทีเล่นกีฬายิงปื นระหว่าง 1-5 ปี และเล่นกีฬา
ยิงปื นประเภทปื นยาวเครื องมือทีใช้ คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึงลักษณะของคําถาม เป็ นคําถาม
ปลายปิ ด โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจยั
ทีเกียวข้ อง ประกอบด้ วย 3 ส่วนดังนี Q
ส่ ว น ที 1 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามซึ งลัก ษณะของคํ า ถามจะเป็ นแบบ
คํา ตอบหลายตัวเลือ ก และให้ เ ลือ กตอบข้ อ ทีตรงกับ

74

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ตอบแบบสอบถามมากทีสุดโดยคําถามจะเน้ นทีข้ อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จํานวนปี ทีเล่นกีฬายิงปื น
และประเภทปื นทีเล่น มีจํานวนคําถามทังหมด
Q
6 ข้ อ
ส่วนที 2 ปั จจัยทีมีผลต่อคุณภาพชี วิต รู ปแบบ
ของคําถามนันQ เป็ นคําถามปลายปิ ด เป็ นคําถามแบบ
ระดับเรี ยงลําดับ 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ งมี เ นื อQ หา
ครอบคลุม ในส่ว นของปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต
ประกอบด้ วยจํ านวนคํ าถามทังQ สิ Qน 27 ข้ อ มี ลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที 3 ความพึ ง พอใจในคุณภาพชีวิตของ
นักกี ฬายิ งปื นในประเทศไทย รู ปแบบของคํ าถามนันQ
เป็ นคําถามปลายปิ ด เป็ นคําถามแบบระดับเรี ยงลําดับ
5 ระดับ (Rating Scale) พบว่า ความพึ ง พอใจใน
คุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นในประเทศไทย ภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผู้ ศึ ก ษาดํ า เนิ น การเก็ บข้ อมู ล โดยชี แQ จง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครังQ นี Qให้ กลุ่มตัวอย่างได้
ท ร า บ พ ร้ อ ม ทั Qง อ ธิ บ า ย คํ า ชี Qแ จ ง ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่าง
วิ ธี ก ารในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ ผู้ ศึ ก ษาแจก
แบบสอบถามให้ กั บ นั ก กี ฬ ายิ ง ปื นในประเทศไทย
จํานวน 135 ราย ข้ อมูลทีได้ จากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุม่ เป้าหมาย ผู้ศึกษาดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย เพือให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้ วนและสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขันต่
Q อไป

ผลการวิจัย
ข้ อมู ล ทั วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ

ชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด
จํานวนปี ทีเล่นกีฬายิงปื นระหว่าง 1-5 ปี และเล่นกีฬา
ยิ ง ปื นประเภทปื นยาว ข้ อมู ล ปั จจั ย ที+ มี ผ ลต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก กี ฬ ายิ ง ปื นในประเทศไทย
รายละเอียดดังนี Q
ปั จ จั ย ที+ มี ผ ล ต่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น
องค์ ประกอบปั จจัย 8 ด้ าน มีระดับความพึงใจอยู่ใน
ระดับ มากที สุด 1 รายการ ได้ แ ก่ ด้ า นการเกี ยวข้ อ ง
สัม พั น ธ์ กั บ สัง คมมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก 5
รายการ ประกอบด้ วยด้ านการเล่นกีฬาทีปลอดภัยไม่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพด้ านการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาด้ านความก้ าวหน้ าด้ านสังคมสัมพันธ์ด้านภาวะ
อิสระจากงาน และระดับความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง 2 รายการ ประกอบด้ วย ด้ านเงินรางวัลทียุติธรรม
และเพียงพอด้ านลักษณะการบริ หารงาน
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของ
นักกีฬายิงปื นแตกต่างกันผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วน
บุคคลทีแตกต่างกัน ในส่วนของ เพศ อายุ ประเภทปื น
มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิง
ปื นไม่แ ตกต่า งกัน แต่สํา หรั บ การศึก ษา สถานภาพ
และ จํานวนปี ทีเล่นกีฬายิงปื นมีผลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นแตกต่างกัน

อภิปรายผล
การศึกษาเรื อง คุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื น
ในประเทศไทยผู้ศกึ ษามีรายละเอียดดังนี Qข้ อมูลเกียวกับ
คุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นในประเทศไทยจากผล
การศึกษาพบว่าในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจในคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของ นัฐกรณ์ บัวขาว (2554) ศึกษาเรื อง
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คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนัก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัย บริ ษั ท เอ็ ม .จี . เอ็ น . ซี คิ ว ริ ตี กQ าร์ ด เซอร์ วิ ส
จํากัดและศึกษาระดับของความสําคัญของปั จจัยแต่ละ
ด้ านมีรายละเอียดดังนี Q ด้ านเงินรางวัลทียุติธรรมและ
เพียงพอผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จิรวดี ตังมั
Q น
(2555) ศึ ก ษาเรื องคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของ
พยาบาลประจํ า การในโรงพยาบาลภูมิพ ลอดุล ยเดช
กรมแพทย์ ท หารอากาศ พบว่ า ด้ า นผลตอบแทนที
เพียงพอและเป็ นธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ด้ านการ
เล่ น กี ฬ าที ปลอดภัย ไม่ เ ป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพผล
การศึ ก ษาพบว่า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิรวดี ตังมั
Q น (2555) ศึกษา
เรื อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการ
ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ
พบว่า ด้ า นสภาพการทํางานที ปลอดภัยและส่งเสริ ม
สุขภาพ อยู่ในระดับมากด้ านการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ซึ งสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ สาธิ ต ปานอ่อ น
(2555) ศึกษาเรื อง คุ ณ ภา พชี วิ ต กา รทํ า ง าน ของ
ข้ าราชการในกลุม่ เรื อนจําเขต 7 พบว่า ด้ านการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับมาก
ด้ านความก้ าวหน้ าผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็น
อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิรวดี
ตังมั
Q น (2555) ศึกษาเรื อง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลประจํ า การในโรงพยาบาลภูมิพ ลอดุล ยเดช
กรมแพทย์ ทหารอากาศ พบว่า ด้ านความมันคงและ
ก้ าวหน้ าในงาน อยู่ในระดับมากด้ านสังคมสัมพันธ์ ผล
การศึ ก ษาพบว่า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก ซึ ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ สาธิ ต ปานอ่อ น (2555)
ศึกษาเรื อง คุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการใน
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กลุม่ เรื อนจําเขต 7 พบว่า ด้ านการมีสว่ นร่ วมและเป็ นที
ยอมรั บ ทางสัง คม อยู่ในระดับ มากด้ า นลัก ษณะการ
บริ หารผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ งสอดคล้ องกั บ งานวิ จ ั ย ของ สุเนตร
นามโคตรศรี (2553) ศึ ก ษาเรื องคุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ทํางานของบุคลากรองค์ การบริ หารส่วนตําบลในเขต
อําเภอด่านขุนทด จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่า ด้ าน
ลักษณะการบริ หาร อยู่ในระดับปานกลางด้ านภาวะ
อิสระจากงานผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก ซึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จ ั ย ของ สาธิ ต
ปานอ่อน (2555) ศึกษาเรื อง คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของข้ าราชการในกลุ่มเรื อนจําเขต 7 พบว่า ด้ านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน อยู่ในระดับมาก และ
ด้ านการเกียวข้ องสัมพันธ์ กบั สังคมผลการศึกษาพบว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ณภัทรศิริโยธา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื อง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของครู โรงเรี ยนชลบุรี
"สุขบท" พบว่า ด้ านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ใน
ระดับมากทีสุด
จากการศึกษาปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตด้ านเงิน
รางวัลทียุติธรรมและเพียงพอ ได้ แก่ ชีวิตมีความมันคง
ที ได้ เ ป็ นนัก กี ฬ ายิ ง ปื น มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความพึ ง
พอใจของนัก กี ฬ ายิ ง ปื นในระดับ ปานกลาง อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ .05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สุภารัตน์ สิงห์เสนา (2555) ศึกษาเรื อง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
การทํางานของพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทีพบว่า ด้ าน
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม ได้ แก่ สวัสดิการ
ต่าง ๆ ทีท่านได้ รับมีความมันคง ทีมีความสัมพันธ์ ใน
ระดับปานกลาง อย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 ด้ า น
การพัฒนาของนักกีฬา ได้ แก่ เมือได้ แข่งขันยิงปื นแต่ละ
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ครั งQ จะรู้ สึก ว่า มี ค วามพัฒ นาขึนQ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ความพึงพอใจของนักกีฬายิงปื น ในระดับมาก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ .05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ณปภัช ตะสิงห์ (2552) ศึกษาเรื อง คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลในจังหวัดสระบุรี ที
พบว่า ด้ านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน ได้ แก่
หนวยงานของทานมีการสงเสริ มและสนับสนุนใหนํ า
ความคิ ดใหม ๆ มาใช ในการพัฒ นางานอยูเสมอที มี
ความสัมพันธ์ ในระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
.05 ด้ านความก้ าวหน้ า ได้ แก่ นักกีฬาสามารถสอบเพือ
เป็ นกรรมการได้ มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจของ
นักกีฬายิงปื นในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ .05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิศาล คลังทอง
(2552) ศึกษาเรื อง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของ
ข้ าราชการทหารอากาศ กองบิน 4 ในเขตอําเภอตาคลี
จั ง หวั ด นครสวรรค์ ที พบว่ า ด้ านความมันคงและ
ก้ าวหน้ าในงาน ได้ แ ก่ ความรู้ ที ท่ า นปฏิ บัติ ง านอยู่
สามารถทํ า ให้ ท่ า นก้ าวหน้ าในหน้ าที การงาน ที มี
ความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ .05 ด้ านสังคมสัมพันธ์ ได้ แก่ ได้ อยู่ในสังคมทีดี มี
การแบ่งปั นสิงดี ๆ มีความรู้ สกึ ดี ๆ ให้ กบั คนรอบข้ าง มี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของนักกี ฬายิงปื น ใน
ระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ พิศาล คลังทอง (2552) ศึกษาเรื อง
คุณภาพชี วิตการทํ างานของข้ าราชการทหารอากาศ
กองบิ น 4 ในเขตอํ า เภอตาคลี จัง หวัด นครสวรรค์ ที
พบว่า ด้ านการมีส่วนร่ วมและเป็ นทียอมรับทางสังคม
ได้ แก่ ท่านและเพือนร่วมงานของท่านมีความสัมพันธ์ ที
ดี ต่ อ กั น ที มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในระดั บ มาก อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ .05 และด้ านภาวะอิ สระจากงาน
ได้ แ ก่ สามารถทํ า งานระหว่ า งเป็ นนัก กี ฬ ายิ ง ปื น มี

ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของนักกี ฬายิงปื น ใน
ระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ พิศาล คลังทอง (2552) ศึกษาเรื อง
คุณภาพชี วิตการทํ างานของข้ าราชการทหารอากาศ
กองบิ น 4 ในเขตอํ า เภอตาคลี จัง หวัด นครสวรรค์ ที
พบว่า ด้ า นความสมดุล ในชี วิ ต งานและชี วิ ต ส่ว นตัว
ได้ แ ก่ ท่า นสามารถแบ่ง เวลาทํ า งานและเวลาให้ กับ
ครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม ทีมีความสัมพันธ์ ในระดับ
มาก อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ .05 และกี ฬ ายิ ง ปื น
สามารถคลายเครี ยดจากงานทีทําอยู่ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของนักกีฬายิงปื น ในระดับมาก อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สุภารัตน์ สิงห์เสนา (2555) ศึกษาเรื องคุณภาพชีวิตการ
ทํ า งานของพนัก งานครู สัง กั ด องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถินในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทีพบว่า ท่าน
มี โ อกาสผ่ อ นคลายความเครี ยดในระหว่ า งการ
ปฏิ บัติ ง าน ที มี ค วามสัม พัน ธ์ ในระดับ มาก อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปื นใน
ประเทศไทย ได้ นํามาเป็ นข้ อเสนอแนะดังนี Q
1. ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ สั ง ก า ร ฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลในการปรับโครงสร้ าง และสวัสดิการที
เกี ยวข้ อ ง ประกาศให้ นัก กี ฬ าได้ รั บ ทราบอย่ า งเป็ น
ทางการ เพือสร้ างแรงจูงใจให้ นกั กี ฬา รู้ สึกมีความพึง
พอใจกับ เงิ น รางวัล ที ได้ รั บ และสามารถแข่ ง ขัน กับ
ต่างประเทศได้
2. สมาคมกีฬายิงปื นต้ องรักษาคุณภาพในการ
รั ก ษาความปลอดภัย ให้ อ ยู่ใ นระดับ เดิ ม หรื อ อาจจะ
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ดําเนินการให้ ความปลอดภัยพัฒนาขึ Qนในไปสูค่ วามพึง
พอใจของนักกีฬาทีมากขึ Qน
3. ต้ องให้ ความสําคัญกับเรื องการแข่งขันเพือ
พัฒนาความรู้ ความสามารถให้ กับนักกี ฬา โดยการ
จัดการแข่งขันกีฬายิงปื นเป็ นประจํา
4. เพือเป็ นการสร้ างความก้ าวหน้ าทีเปิ ดกว้ าง
มากขึนQ ต้ องสนับสนุนเสริ มสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กับ
นักกีฬายิงปื น เพือคุณภาพชีวิตทีดีขึ Qนของนักกีฬายิงปื น
5. ต้ องทําให้ ผ้ ฝู ึ กสอนให้ มีความสามารทังด้
Q าน
กีฬาและคุณธรรมจริ ยธรรม โดยการจัดอบรมภายใน
หรื อ การส่งผู้ฝึกสอนไปอบรมเพือเสริ มสร้ างทักษะ เพือ
มาสือสาร ถ่ายทอดความรู้ สึกนี Qกับนักกีฬา ให้ มีความ
เคารพกันและกัน
6. ผู้บ ริ ห ารต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การสร้ าง
ความเชื อมันให้ นักกี ฬามองเห็ นว่าผู้บริ ห ารสามาคม
กีฬายิงปื นทํางานกันอย่างถูกต้ องและเหมาะสม เพือให้
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สมาคมกี ฬายิง ปื น และนักกี ฬ ามีความเชื อมันต่อกัน
และกันซึงจะทําให้ พฒ
ั นาความสามารถของนักกีฬายิง
ปื นให้ เทียบกับต่างประเทศได้
7. ควรรักษาระดับไว้ ให้ นกั กีฬามีความอิสระต่อ
การทํางาน หรื อการเรี ยน และหาวิธีทีจะพัฒนาทังด้
Q าน
กีฬา ด้ านการทํางานและการเรี ยนควบคู่กันไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ผู้บ ริ ห ารต้ อ งรั ก ษาความสํ า คัญ ให้ อยู่ ใ น
ระดับนี Qต่อไป เพือให้ กีฬายิงปื นมีส่วนช่วยให้ สงั คมอยู่
อย่างสงบเรี ยบร้ อยไม่เกิดคามเดือดร้ อนในสังคม และ
ให้ คนในสังคมไทยมีความสงบร่มรื น

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง% ต่ อไป
1. ควรศึกษาการเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้ นกั กีฬา
ยิงปื นในประเทศไทย
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