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 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงาน 
ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั และความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการใน
โรงพยาบาลเอกชน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ีเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ
ผูป้ฏบิตังิานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่จีํานวนเตยีงมากกว่าหรอืเท่ากบั  250    เตยีง  จํานวน  367 
คน เครื่องมอืที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน  แบบสอบถามความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวั และแบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติที  สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบ 2 ทาง สถติสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั และการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู  

 ผลการศกึษาคน้ควา้สรปุไดด้งัน้ี 
 1.  พยาบาลประจาํการทีม่รีะดบัความพงึพอใจในงาน และระดบัความขดัแยง้ระหวา่ง

บทบาทงานกบัครอบครวัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  

 2.  พยาบาลประจาํการทีม่สีงักดัแผนกทีท่าํงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในงานแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมคีวามขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่มคีวามพงึพอใจในชวีติไมแ่ตกต่างกนั 

 3.  ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความพงึพอใจในชวีติย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั  .01  ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความ
พงึพอใจในชวีติอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 5 

 4.  ความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัสง่ผลต่อความ
พงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน(Ytot) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 โดยสามารถทํานายความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนไดร้อ้ย
ละ 33.8 โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เท่ากบั .617  และ
สามารถเขยีนเป็นรปูสมการวเิคราะหก์ารถดถอยไดด้งัน้ี 

Ytot = -0.068 + .947(X1) + (- 0.092)(X2) 
นอกจากน้ี ความพงึพอใจในงานมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการ

ในโรงพยาบาลเอกชนมากกวา่ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั. (คา่ ß เทา่กบั .570 
และ .095 ตามลาํดบั) 
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The purpose of this research study was to explore the relationship of job satisfaction 

work  and Family Interrole conflict and life satisfaction of nurses in a private hospital. The 
sample was compose of registered nurse working in a private hospital located at Bangkok 
area, accommodate with 250 beds or more. By using the confidential level at .05 the 
Yamanay table was utilized to define the sample size at 367 people. The survey tool was a 
questionnaire applying to collect personal information job satisfaction conflict between job 
and family role and life satisfaction as well. The statistics analysis such as mean percentage 
Standard deviation)SD( t – distribution Two-way ANOVA Pearson Correlation and Multiple 
Regression Analysis were applied to analyze the results from the gathered data. 

The survey disclosed the following results: 
1. The level of job satisfaction and level of conflict between job and family role is  

difference the life satisfaction is difference at .05 signuficantly by statistics.  
2. The difference department had difference the job satisfaction at .05 significantly 

by statistics and difference the conflict between job and family role at .05 signuficantly by 
statistics but no difference the life satisfaction 

3. The job satisfaction had positive relationship with life satisfaction at .01 
significantly by statistics.The conflict between job and family role had negative relationship 
with life satisfaction at .05 signuficantly by statistics. 

4. The job satisfaction and conflict between job and family role effect to life 
satisfaction of nurses in a private hospital(Ytot) at .01 significant by statistics and able to 
foretell life satisfaction of nurses in a private hospital percentage 33.8 and Standard Error is 
.617 and able to write the Regression equation 

Ytot = -0.068 + .947(X1) + (- 0.092)(X2) 
In addition to the job satisfaction effect to life satisfaction more than conflict between 

job and family role. ( ß amount .570 and .095 in order ) 
 
 
 





ประกาศคณูุปการ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณทา่น อาจารย ์ดร.ค รรชติ แสนอุบล  อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ ได้
คอยแนะนําแนวทางใหค้ําปรกึษา ใหแ้นวคดิและใหข้อ้เสนอแนะ ในการเรยีนรูแ้ละจดัทําสารนิพนธ ์
ตลอดจนคอยดแูล เอาใจใส ่ชว่ยเหลอืเป็นอยา่งดยีิง่แก่ผูว้จิยั จนสารนิพนธน้ี์สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี
 ขอกราบขอบพระคุณผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร .ทศวร มณศีรขีาํ อาจารย ์ดร. นฤมล พระใหญ่
กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะและตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหส้ารนิพนธ์
ฉบบัน้ีมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.รณดิา เชยชุม่ อาจารย ์ดร.สกล วรเจรญิศร ีอาจารย ์ดร.
ธรีะภาพ เพชรมาลยักุล ที่ได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบเครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา
คน้ควา้ครัง้น้ี 

 ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสนิแพทย ์ โรงพยาบาลเปาโลเมโมรยีล โรงพยาบาล
พญาไท 2 โรงพยาบาลสมติเิวช โรงพยาบาลกรงุเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร-์บางแค โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์-ประชาชื่น โรงพยาบาลเซนต์หลุย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลพญาไท 1 
โรงพยาบาลยนัฮ ีโรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาลหวัเฉียว โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ที่ไดใ้ห้
ความอนุเคราะหใ์นการดําเนินการทําสารนิพนธแ์ละขอขอบคุณผูร้่วมทาํแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่ห้
ความรว่มมอืในการทาํวจิยัครัง้น้ี 

 ขอขอบคุณผู้อํานวยการและผู้ร่วมทําแบบสอบถามโรงพยาบาลธนบุรทีุกท่าน ที่ได้ให้
ความอนุเคราะหใ์นการทดลองเครือ่งมอืวจิยัและใหค้วามรว่มมอืในการทาํวจิยัครัง้น้ี 
 สุดท้ายน้ีผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ที่เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษา 
ตลอดจนทุกคนในครอบครวัที่คอยเป็นกําลงัใจแก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด รวมถึง พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ 
จติวทิยาการแนะแนวทุกคนทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื แนะนําและสง่เสรมิกําลงัใจซึง่กนัและกนัตลอด
มา 

 คุณค่าและประโยชน์ใดๆที่ผูอ้่านไดร้บัจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นคุณความดขีอง
บดิา มารดา คณาจารย ์ตลอดจนผูม้พีระคุณสําหรบัผูว้จิยัทุกท่าน ทีร่่วมกนัสรา้งสรรคอ์งค์ความรู ้
ใหค้าํแนะนํา และใหก้าํลงัใจจนสารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
งานการพยาบาลเป็นงานทีต่้องปฏบิตัติลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้แมแ้ต่วนัหยุดราชการ 

ดงันัน้ พยาบาลจงึต้องมกีารผลดัเปลี่ยนกนัทํางาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 8 ชัว่โมง 
เรยีกว่าเวร ประกอบด้วยเวรเช้า เวรบ่าย เวรดกึ พยาบาลแต่ละคนสลบักนัทํางานทัง้ 3 เวร 
ติดต่อกนัไปเรื่อย ๆ แล้วจงึได้หยุด ซึ่งไม่ได้หยุดทํางานในวนัหยุดราชการเหมอืนหน่วยงานอื่น
ทัว่ไป นอกจากการขึน้เวรแลว้ ลกัษณะงานการพยาบาลเป็นงานทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบสงู ตอ้งให้
การดูแลเอาใจใส่ผูป้่วยจํานวนมาก และยงัต้องคลุกคลกีบัผูป้่วยทัง้โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออยู่
เสมอ การทีต่อ้งรบัภาระรบัผดิชอบผูป้ว่ยจาํนวนมาก  ตอ้งพบเหน็ความตาย ความสญูเสยี การพลดั
พรากจากครอบครวัและสิง่แวดลอ้มทีคุ่น้เคย ผูป้ว่ยจะมคีวามทุกขท์ัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ ซึง่มี
ผลกระทบต่อญาตพิีน้่องทําใหเ้กดิความวติกกงัวล ความกลวั ความเศรา้ ตอ้งใหค้วามรู ้ทกัษะ และ
การตดัสนิใจทีเ่หมาะสมในการดแูลผูป้ว่ย  

นอกจากน้ี งานพยาบาลยงัมปีรมิาณงานมาก เน่ืองจากต้องใหท้ัง้การดูแลรกัษาและการ
พยาบาลตามแผนการรกัษาของแพทย ์และยงัตอ้งดแูลพสัดุ ครภุณัฑต่์าง ๆ ของผูป้ว่ยทุกราย  ขาด
โอกาสติดต่อกบัสงัคมภายนอกตามสมควรจากการปฏิบตัิงานที่ต้องใหบ้รกิารแก่สงัคมตลอด 24 
ชัว่โมง โดยไมม่วีนัหยดุราชการอยา่งแน่นอนเชน่เดยีวกบัวชิาชพีอื่น ดงันัน้ งานการพยาบาลจะจาํเจ
และค่อนขา้งแคบ  และยงัต้องร่วมมอืกบับุคลากรหลายฝ่ายในทมีสุขภาพ ซึ่งมาจากหลายสาขา
วิชาชีพที่ร ับผิดชอบปฏิบัติงานที่แตกต่างกันเพื่อผู้ป่วย โดยมีพยาบาลเป็นคนกลางหรือผู้
ประสานงาน ยิง่ไปกวา่นัน้ ความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอพยาบาลนัน้คอ่นขา้งสงู โดยเฉพาะในดา้น
ความประพฤตแิละจรยิธรรม ทาํใหพ้ยาบาลสว่นใหญ่ตอ้งสาํรวมและระมดัระวงัความประพฤต ิและ
ปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมเสมอ โดยการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณวชิาชพี  
ลกัษณะงานการพยาบาลเป็นงานทีม่ผีลกระทบต่อชวีติประชาชนต้องมกีารใชท้กัษะความรูใ้นการ
ปฏบิตังิาน วชิาชพีการพยาบาลเป็นวชิาชพีเฉพาะ ดงันัน้พยาบาลผูป้ฏบิตังิานจงึควรจะตอ้งสามารถ
ทํางานนัน้ ๆ ได้ตัง้แต่ต้นจนกระทัง่จบกระบวนการ โดยมกีารตดัสนิใจที่เหมาะสมไดเ้องในแต่ละ
สถานการณ์และในผูป้่วยแต่ละราย ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายหรอืผลเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป้่วย
ได ้(นวรตัน์ มัน่สวาทะไพบลูย.์ 2547: 36-37) 

ในยคุปจัจุบนัภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ภาวะการ
แขง่ขนัทีส่งูขึน้ในองคก์รต่างๆ  ไมเ่วน้แมแ้ต่องคก์รดา้นสุขภาพ ความเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสาเหตุสําคญัอีกประการ ที่ทําให้ความต้องการด้านบริการ
พยาบาลสงูขึน้อยา่งรวดเรว็ ตลอดจนไดม้กีารใหค้วามสนใจกบันโยบายการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยมาก
ยิง่ขึน้ ซึ่งนโยบายดงักล่าวน้ีได้ส่งผลใหผู้ร้บับรกิารของโรงพยาบาลมโีอกาสและทางเลอืกในการ
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ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการรกัษามากขึ้น ด้วยเหตุน้ีเอง โรงพยาบาลต่างๆ จงึต้องมกีารพฒันาในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานของบรกิารดา้นสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบเพื่อจะไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) (สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ. 2542: 3-
4) ส่งผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งและนโยบายในการบรหิารงานพยาบาล ซึ่งมผีลกระทบ
โดยตรงต่อหน้าทีข่องพยาบาลในยคุปจัจุบนัเพราะไมเ่พยีงแต่มหีน้าทีใ่หก้ารพยาบาลเทา่นัน้ หากแต่
ยงัตอ้งมหีน้าทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ตอบสนองตามนโยบายต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ทัง้น้ีเพือ่ใหส้ามารถรกัษา
มาตรฐานโรงพยาบาลไวไ้ดน้ัน่เอง  

โรงพยาบาลเอกชนในปจัจุบนัตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นและเปลีย่นแปลงตนเองในแต่ละดา้น มี
การสร้างวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินการใหม่ มกีารปรบัปรุงรูปแบบการบรหิารเพื่อ
สง่เสรมิความรว่มมอืของบุคลากรทุกระดบัในระบบการบรหิารงานแบบมอีาํนาจรวม โดยมเีป้าหมาย
การบรกิารพยาบาล โดยมุง่ใหผู้ร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลางของการดแูล เป็นการสรา้งความพงึพอใจแก่
ผูร้บับรกิาร ส่งเสรมิการตลาด คุณภาพการบรกิารมุ่งเน้นตามความต้องการของผูร้บับรกิาร ซึ่งแต่
เดมิที่เน้นผูใ้หบ้รกิารเพยีงอย่างเดยีว และการมุ่งเป็นองค์กรที่มคีวามรู ้ความชํานาญ และทกัษะ
ระดบัสงูทัง้ในดา้นวชิาการและเทคโนโลย ี 

ฝา่ยการพยาบาลซึ่งรบัผดิชอบบุคลากรพยาบาลและเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ทีสุ่ดขององคก์ร 
เป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องปรบัเปลี่ยนใหม่ตามนโยบายของโรงพยาบาล ในสถานการณ์เช่นน้ี
ประกอบกบัภาระงานทีเ่พิม่มากขึน้ และตอ้งมคีวามรบัผดิชอบทีม่ากสงูขึน้ตามการปรบัเปลีย่นของ
องคก์ร อาจสง่ผลใหบุ้คลากรพยาบาลมคีวามเครยีดและมคีวามพงึพอใจในงานลดลง (พชัร ีศรศีริสิทิธกุิล. 
2546: 43) ความเครยีดในงานพยาบาลเกดิจากปจัจยั ไดแ้ก่ ปรมิาณงานทีม่ากเกนิไป (Job overload) 
งานมคีวามขดัแยง้และคลุมเครอืในบทบาทหน้าที ่(Role conflict and Ambiguity) และการทาํงานที่
ตอ้งขึน้อยูก่บัลกัษณะนโยบายทางการเมอืงในองคก์ร (Organizational Politics) เมื่อมภีาวะเครยีด
และไม่สามารถแกไ้ขหรอืจดัการกบัความเครยีดกจ็ะทําใหม้คีวามเจบ็ป่วยทางร่างกายและจติใจส่งผล
ใหบุ้คคลเกดิความไมพ่งึพอใจในงานทีท่าํ และไมม่คีวามสุขในการดาํเนินชวีติ (Riding; & Wheeler. 
1995: 35-36)  

ความพงึพอใจในงานนัน้จะสอดคลอ้งกบัประสทิธภิาพและพฤตกิรรมในการทํางานไดแ้ก่ 
ความตัง้ใจทาํงาน การขาดงานและการลาออก (Miner. 1992: 119-121) ไฟรด ์(Fried. 1998: 19) 
กล่าวไวว้า่ ถา้พยาบาลไมส่ามารถปรบัตวัเกีย่วกบับทบาทของตนไดก้จ็ะสง่ผลใหเ้กดิความเครยีดใน
บทบาท เป็นผลใหค้วามพงึพอใจในงานลดลง เกดิความคลุมเครอืและความขดัแยง้ในบทบาท จนใน
ทีส่ดุทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อตวับุคคล กล่าวคอื มรีะดบัการทาํงานทีต่กตํ่าและมพีฤตกิรรมการทาํงาน
ทีแ่ย่ลง ความขดัแยง้ในการประสานความต้องการของครอบครวัและงาน การทีไ่ม่สามารถทําตาม
บทบาทในครอบครวัไดต้ามทีห่วงั เป็นหน่ึงในปจัจยัทีท่าํใหพ้ยาบาลเกดิความเครยีดได ้(Hingley; & 
Harris. 1986: 28-29) เหมอืนงานวจิยัของจดัจแ์ละคณะ (สุธดิา เรอืงศริ.ิ 2548: 29; อา้งองิจาก Judge; 
others. 1993) ศกึษาพบว่า ความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติมคีวามสมัพนัธก์นัใน
ทางบวก และผูบ้รหิารทีม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งงานและครอบครวัจะมคีวามพงึพอใจในงานและความ
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พงึพอใจในชวีติตํ่า ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากงานยงัเขา้ไปขดัขวางครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
คุณภาพชวีติการทํางานและคุณภาพชวีติครอบครวั (ตตยิา เอมซ์บุตร. 2542: 208)  นอกจากน้ี 
งานวจิยัหลายชิน้กแ็สดงใหเ้หน็ว่า ความขดัแยง้ระว่างการทํางานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์าง
ลบกบัความพงึพอใจในงาน และความพงึพอใจในครอบครวั (Barich. 1994, Frone;  others. 1992) 
ลดความพงึพอใจในชวีติสมรสและครอบครวั (Bedeian. 1988) 

จากประสบการณ์ 8 ปี ในการทาํงานเป็นพยาบาลวชิาชพีในองคก์รโรงพยาบาลเอกชน ทาํ
ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีแ่ละวถิชีวีติของพยาบาลในองคก์รเอกชนไดอ้ยา่งลกึซึง้ โดยขอ้มลูที่
ได้นัน้มาจากตวัผู้วจิยัเองและผู้ร่วมงานทัง้ที่เป็นพยาบาลร่วมงานที่อยู่ในองค์กรเดยีวกนัและใน
โรงพยาบาลเอกชนอื่น ซึง่พบวา่พยาบาลนัน้จะตอ้งใหก้ารดแูลผูท้ีม่คีวามเจบ็ปว่ย ความทุกขท์รมาน 
ไมส่ขุสบาย ตอ้งเผชญิกบัอารมณ์ทีแ่ปรปรวนของผูป้ว่ยอนัเน่ืองมาจากเกดิความวติกกงัวลเกีย่วกบั
โรคทีเ่ป็นและยงัตอ้งคอยใหก้าํลงัใจแก่ผูป้ว่ยทัง้ทีบ่างครัง้พยาบาลกม็คีวามรูส้กึหดหูก่บัเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้เช่นกนั อกีทัง้ในสงัคมปจัจุบนันัน้มกีารแข่งขนัมากขึน้ โรงพยาบาลเอกชนจงึตอ้งมนีโยบาย
ต่าง ๆ เช่นการนําองคก์รเขา้สู่มาตรฐานสากล การพฒันาววิฒันาการทางการแพทย ์ทัง้น้ีเพื่อเป็น
จุดทีส่รา้งความเชื่อมัน่ ดงึดูดความสนใจและตอบสนองความตอ้งการสงูสุดของผูร้บับรกิาร ซึง่การ
เน้นที่ผู้ร ับบริการเป็นหลักนัน้ถือเป็นหัวใจสําคัญในการให้บริการขององค์กรเอกชน ซึ่งจาก
เหตุการณ์ที่เกดิขึน้จงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน้าที่ของพยาบาลที่จะต้องมภีาระงานเพิม่มากขึน้
เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร อกีทัง้จากลกัษณะของงานพยาบาลที่ต้องทํางานเป็นเวร เช้า 
บ่าย ดกึ และมรีะยะเวลาการทํางานที่ยาวนาน ส่งผลใหม้กีารพกัผ่อนไม่เพยีงพอ มผีลกระทบต่อ
สุขภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจ อกีทัง้ในด้านครอบครวั ด้วยลกัษณะของงานพยาบาลจงึมเีวลา
ใหก้บัครอบครวัน้อย ไมม่เีวลาดแูลบุคคลในครอบครวั จงึเป็นสาเหตุใหเ้กดิปญัหาในครอบครวั ไมม่ี
ความสุขในการดําเนินชวีติ ยงัส่งผลใหไ้ม่มสีมาธใินการทํางาน ประสทิธภิาพในการทํางานลดลง 
และไมม่คีวามสขุในการทาํงาน 

 ดว้ยเหตุน้ีการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความ
พึงพอใจในงาน ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัและความพึงพอใจในชีวิต ของ
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนว่ามีความสมัพนัธ์กันหรือไม่ อย่างไร อีกทัง้ยงัเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รดา้นสุขภาพ เน่ืองดว้ยพยาบาลนัน้ถอืไดว้่าเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามสาํคญั
เป็นอย่างมาก หากองค์กรใหค้วามสนใจและหาแนวทางเพิม่ความพงึพอใจในงาน เพิม่ความพงึ
พอใจในชวีติ ลดความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลวชิาชพีได ้กจ็ะสง่ผลให้
พยาบาลสามารถมกีําลงัใจในการทาํงาน ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแมน่ยาํ และลดความเสีย่งทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความผดิพลาดทีม่ผีลอนัตรายถงึแก่ชวีติได ้
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ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 การศกึษาคน้ควา้เรือ่งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในงาน ความขดัแยง้ 
ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัและความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาล
เอกชน ไดก้าํหนดจุดมุง่หมายของการศกึษาวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้ระหวา่ง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้ระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนจําแนกตามตวัแปร สงักดั
แผนกทีท่าํงาน  
 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาท
งานกบัครอบครวั กบัความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 4.  เพื่อศกึษาสมการพยากรณ์ของความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาท
งานกบัครอบครวัทีม่ต่ีอความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 
ความสาํคญัของการศึกษาค้นคว้า 
 ผลของการศกึษาวจิยัครัง้น้ี มคีวามสาํคญัคอื 
 1. ทาํใหท้ราบถงึผลของการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และ
ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน รวมถงึ
ผลของการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนเมื่อจําแนกตามตวัแปร 
สงักดัแผนกทีท่าํงาน  
 2.  ทําให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงานและความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวักบัความพงึพอใจในชวีติ และอทิธพิลของความพงึพอใจในงานและความ
ขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัที่มต่ีอความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชนซึ่งอาจนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบัติงานของ
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน ลดความขดัแยง้
ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั และสง่ผลใหเ้กดิพงึพอใจในชวีติ 
 3.  ทําใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รพยาบาลในโรงพยาบาล ไดเ้ขา้ใจถงึปญัหา และหาแนว
ทางแกไ้ข ป้องกนัและเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และลดความขดัแยง้
ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั ของพยาบาลทีอ่ยูใ่นองคก์ร  
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี  เป็นพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานครทีม่จีาํนวนเตยีงมากกวา่หรอืเทา่กบั 250 เตยีง จาํนวนรวม 4,387 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ีเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับผู้ปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่จีํานวนเตยีงมากกว่าหรอืเท่ากบั 250 เตยีง จํานวน
367 คน  ที่ผูว้จิยักําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของยามาเน่ โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ .05 
(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540; อา้งองิจาก Yamane. 1967: 580-581)  จากรายงานรายชื่อ สถานพยาบาล
ประเภทที่รบัผู้ป่วยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกองการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ขอ้มลู ณ กนัยายน 2553 โดยมโีรงพยาบาลเอกชนทีม่จีาํนวนเตยีงมากกวา่
หรอืเทา่กบั 250 เตยีง มจีาํนวน 11 แหง่ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรเพือ่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี  
1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื 

 1.1 ความพงึพอใจในงาน    
 1.2 ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความพงึพอใจในชวีติ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1.  ความพึงพอในชีวิต หมายถงึ การประเมนิความรูส้กึว่าด ีรูส้กึชื่นชอบชวีติของตนเอง
ในภาพรวมและมชีวีติที่ใกล้เคยีงกบัชวีติทีค่าดหวงัไว ้พงึพอใจในชวีติและเหน็ความสําคญัในการ
ดาํเนินชวีติ ไม่ตอ้งการเปลีย่นแปลงชวีติไปจากเดมิทีเ่ป็นอยู่ พงึพอใจในประสบการณ์ทีไ่ดผ้่านเขา้
ในชวีติ  รูส้กึมคีวามสุขกบัการดําเนินชวีติประจําวนั และประสบความสาํเรจ็ในเป้าหมายของชวีติที่
ไดต้ัง้ไว ้

2.  ความพึงพอใจในงาน หมายถงึ ความรูส้กึพอใจและชื่นชอบประสบการณ์ในงาน มี
ทศันคติทางบวกต่องานและองค์ประกอบของงาน  มีแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ปฏิบตัิงานด้วยความ
กระตอืรอืรน้และมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในงานวจิยัครัง้น้ีไดแ้บ่งความพงึพอใจในงานออกเป็น 5 ดา้น คอื 

2.1  ความพงึพอใจในงานด้านตวังาน หมายถึง ความรูส้กึพอใจ และใหค้วามสนใจ
ของบุคคลทีม่ต่ีอหน้าที ่ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัแิละรบัผดิชอบ  มคีวามรกัในงานทีท่ํา รูส้กึมสี่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงาน ตลอดจนได้รบัความชื่นชมเสมอเมื่องานที่ทํานัน้ประสบ
ความสาํเรจ็ 
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2.2  ความพึงพอใจในงานด้านหวัหน้างาน หมายถึง ความรู้สกึที่มีต่อบุคคลที่เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาทีม่บีทบาทในการควบคุมดูแลตนในการทาํงาน ทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถ การ
ช่วยเหลอืในการแกไ้ขปญัหาเมื่อเกดิปญัหาขึน้ ตลอดจนมกีารใหค้วามสนิทสนม ใหก้ําลงัใจและให้
การสนบัสนุนเสมอเมือ่มกีารเสนอความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  

2.3  ความพงึพอใจในงานดา้นเพื่อนร่วมงาน หมายถงึ ความรูส้กึพอใจของบุคคลทีม่ี
ต่อสมัพนัธภาพ การยอมรบัและไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่นรว่มงานหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง มสีว่นรว่ม
ในการปฏิบตัิงานและสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีโดยปราศจากการ
แขง่ขนั ตลอดจนไดร้บัความชว่ยเหลอืทีด่จีากเพือ่นรว่มงาน 

2.4  ความพึงพอใจในงานด้านรายได้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจที่มีต่อค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนที่ไดม้าจากการทํางานว่ามคีวามคุม้ค่า ทําใหส้ามารถดําเนินชวีติไดอ้ย่างสบาย มเีงนิ
เหลือเก็บออมจากรายได้ที่ได้รบั ตลอดจนรู้สกึพอใจต่อสวสัดกิารต่าง ๆ ที่พงึได้รบัจากการเป็น
พนกังานขององคก์ร โดยไมค่ดิทีจ่ะเปลีย่นไปทาํงานอยา่งอื่น 

2.5  ความพงึพอใจในงานดา้นความกา้วหน้า หมายถงึ ความรูส้กึพอใจทีม่ต่ีอโอกาส 
และนโยบายในการเลื่อนตําแหน่งในงาน ความเจรญิก้าวหน้าหรอืแนวโน้มที่จะก้าวหน้าในงาน
ตามลาํดบัขัน้ ตลอดจนไดร้บัการสง่เสรมิในเรือ่งของความกา้วหน้าของงาน 

3.  ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั หมายถงึ ความรูส้กึไม่สอดคลอ้ง
กนัระหว่างบทบาทของการเป็นสมาชกิในการงานกบับทบาทของการเป็นสมาชกิในครอบครวั รูส้กึ
ขดัแยง้ในการแบ่งเวลาและการปฏบิตับิทบาทการเป็นสมาชกิทัง้สองสถาบนัไม่เป็นแบบทีต่้องการ 
ทําใหค้รอบครวัขาดความใกลช้ดิกนั รูส้กึว่างานเขา้มามสี่วนในการใชช้วีติครอบครวัลดลงส่งผลให้
เกดิความกงัวลถงึครอบครวัขณะปฏบิตังิาน 

4.  พยาบาลประจาํการ หมายถงึ พยาบาลวชิาชพีระดบัผูป้ฏบิตังิาน โรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรงุเทพมหานครทีม่จีาํนวนเตยีงมากกวา่หรอืเทา่กบั 250 เตยีง 

5.  โรงพยาบาลเอกชน หมายถงึ โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่จีาํนวน
เตยีงมากกว่าหรอืเท่ากบั 250 เตยีง ซึง่เป็นลกัษณะการบรหิารงานโดยองคก์รเอกชน เช่น กลุ่มนกั
ธุรกจิ นายแพทย ์หรอืนายทุนทีก่่อตัง้ในรปูแบบของบรษิทัทางการแพทยแ์ละการพยาบาล 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 

จากการศกึษางานวจิยัของจดัจแ์ละวาตานาเบ (Jude; & Watanabe. 1993: 939-948) ที่
ศึกษาความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวิต โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
แรงงานชาวอเมรกินัจํานวน 804 คน จากประชากรกลุ่มใหญ่ทัง้หมด ศกึษาเป็นสองช่วงเวลาเกบ็
ขอ้มูลความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ ผลที่ไดจ้ากการศกึษาในสองช่วงเวลาพบว่า 
ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในชวีติและความพงึพอใจในชวีติกม็ี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในงาน และยงัพบวา่ความพงึพอใจในชวีตินัน้มผีลกระทบต่อ
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ความพงึพอใจในงานมากกว่าความพงึพอใจในงานมผีลกระทบต่อความพงึพอใจในชวีติ งานวจิยั
ของเปเรวแีละฮอชวาเตอร ์(Perewee; & Hochwarter) (ดวงหทยั คชเสนี. 2549: 50; อา้งองิจาก 
Perewee; & Hochwarter. 1999) ทีศ่กึษาผลทางลบจากความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัทีม่ี
ต่อความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ พบว่า ตวัแปรการบรรลุสิง่ที่บุคคลใหคุ้ณค่าน้ี
สามารถอธบิายความสมัพนัธท์างลบระหว่างตวัแปรความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั ความพงึ
พอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และงานวจิยัของจดัจ ์และคณะ (สุธดิา 
เรอืงศริ.ิ 2548: 29; อา้งองิจาก Judge; others. 1993) ทีศ่กึษาความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจ
ในงานกบัความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ในผูบ้รหิาร 1,388 คน พบว่า ความพงึพอใจใน
งานและความพงึพอใจในชวีติมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวก และผูบ้รหิารที่มคีวามขดัแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวัจะมคีวามพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติตํ่า ผู้วจิยัจงึได้สรา้งกรอบ
แนวคดิในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในงาน ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบั
ครอบครวั และความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน ไวด้งัน้ี 
 
 
 ความพึงพอใจในงาน 
        - ดา้นตวังาน        
       - ดา้นหวัหน้างาน       
       - ดา้นเพือ่นรว่มงาน 
       - ดา้นรายได ้      ความพึงพอใจในชีวิต 
       - ดา้นความกา้วหน้า       
 
 
           ความขดัแย้งระหว่าง 
         บทบาทงานกบัครอบครวั 
 

 
 
สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า 
 จากการศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและจากเอกสารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา 
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 1.  พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนที่มรีะดบัความพงึพอใจในงาน และระดบั
ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติแตกต่างกนั 
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 2.  พยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนทีม่สีงักดัแผนกทํางานทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
พึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัของ
พยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั   
 3.  ความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 4.  ความพึงพอใจในงานและความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครวัสามารถ
พยากรณ์ความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนได ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานศึกษาค้นคว้า 
 
 ในการศกึษาคน้ควา้เรือ่งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในงาน ความขดัแยง้ 
ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัและความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
เอกชนครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในงาน 
  1.1 ความหมายของความพงึพอใจในงาน 
  1.2 องคป์ระกอบและความสาํคญัของความพงึพอใจในงาน 
  1.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในงาน 
 2.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
  2.1 ความหมายของความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
  2.2 รปูแบบความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
  2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
 3.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในชวีติ 
  3.1 ความหมายของความพงึพอใจในชวีติ 
  3.2 แนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในชวีติ 
  3.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในชวีติ 
 4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งความพงึพอใจในงาน ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 
และความพงึพอใจในชวีติ 
 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในงาน 
 1.  ความหมายของความพึงพอใจในงาน 

 ความพงึพอใจในงานได้มผีู้สนใจศึกษา แสดงความคิดเหน็และให้ความหมายเกี่ยวกบั
ความพงึพอใจในงานไวอ้ยา่งหลากหลาย ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้และนํามาเรยีบเรยีงไดด้งัน้ี 

ไอแวนซว์ชิ และ แมททส์นั (Ivancevich; & Matteson. 2002: 121-122) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความพงึพอใจในงานไวว้่า เป็นทศันคตขิองบุคคลซึง่เกีย่วกบังาน เป็นผลมาจากการรบัรูต่้องาน 
ซึ่งมีความเหมาะสมระหว่างบุคคลกับองค์กร การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ คอื คา่จา้ง ตวังานเอง โอกาสกา้วหน้าในการเลื่อนตําแหน่ง 
คุณภาพการบงัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน เงือ่นไขการทาํงาน และความปลอดภยัในการทาํงาน 
 วทิเทนและลอยด ์(Weiten; & Lloyd. 1994: 377-379) ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจในงานไว้
วา่ เป็นทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีองานและความพงึพอใจในงานทีต่นทาํ ซึง่ความพงึพอใจในงานนัน้จะ
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 
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1.  ความมคีุณคา่ของงาน (Meaningfulness) หากงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นงานทีม่คีุณค่า
สําหรบับุคคลที่ปฏบิตัิงาน บุคคลที่ปฏบิตัิงานนัน้จะมคีวามรูส้กึว่าได้รบัความสําเรจ็จากการที่ได้
ปฏบิตังิานนัน้ ซึง่ความมคีุณคา่ของงานถอืไดว้า่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีส่ดุของงาน 

2.  ความทา้ทายและความหลากหลายของงาน (Challenge and Variety) ความทา้ทายใน
งานนัน้เป็นองค์ประกอบสําคญัที่จะช่วยให้บุคคลได้ใช้ความสามารถในการทํางานได้อย่างเต็มที ่
รวมถงึยงัเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูใ้นสิง่ใหม่เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถใหม้ากยิง่ขึน้ดว้ย ไม่
เพยีงเท่านัน้งานทีม่ลีกัษณะทีด่คีวรมคีวามหลากหลาย ทัง้น้ีเป็นเพราะเมื่อมกีารทํางานใดงานหน่ึง
เป็นระยะเวลานานแลว้ บุคคลจะมภีาวะเบื่อในงานทีจ่าํเจ ซึง่องคก์รควรจะมกีารปรบัเปลีย่นลกัษณะ
ของงานใหม้คีวามหลากหลาย ทัง้น้ีเพือ่ใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจในงานของตนมากขึน้ 

3.  ความมอีํานาจในงานทีต่นทํา (Autonomy) บุคคลจะมคีวามต้องการความอสิระในการ
ทาํงาน และมคีวามสามารถในการทีจ่ะตดัสนิใจในเรื่องทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัตวับุคคลเองรวมไปถงึ
งานทีต่นทํา ตลอดจนมสี่วนร่วมในการทีจ่ะคน้คดิออกแบบวธิกีารทํางาน วธิแีกไ้ขปรบัปรุงผลงาน 
และมสีว่นรว่มในการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มในงานใหเ้หมาะสมกบังานทีท่าํ 

4.  สมัพนัธภาพและการไดร้บัการยอมรบัในการทาํงาน (Friendship and Recognition) 
สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งบุคคลในการทาํงาน การไดร้บัการชมเชยและการไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่น
รว่มงานและหวัหน้างานนัน้มสีว่นสาํคญัทีท่าํใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในงาน 

5. ค่าตอบแทนทีด่ ี(Good Pay) พนักงานจะมคีวามพงึพอใจในผลตอบแทนมากน้อย
เพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัการเปรยีบเทยีบ ซึง่ความพงึพอใจในคา่ตอบแทนนัน้จะมขีึน้กต่็อเมื่อพนกังานมี
ความรูส้กึวา่คา่ตอบแทนทีไ่ดม้คีวามยตุธิรรมเมือ่ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัพนกังานในสาขาเดยีวกนัหรอืใน
ระดบัเดยีวกนัซึ่งมปีระสบการณ์ในระดบัทีเ่ท่าๆ กนั หรอืเมื่อเปรยีบเทยีบกบัความสามารถในการ
จา่ยใหก้บัพนกังานไดข้ององคก์ร 

6.  ความมัน่คงในงาน (Security) ความมัน่คงในงานที่พนักงานได้ให้ความสําคญันัน้จะ
ขึน้อยูก่บัสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมในขณะนัน้เป็นหลกั 
 เนตรพ์ณัณา ยาวริาช (2546: 105-106) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจในงานไวว้่า 
หมายถงึ ทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีองาน อนัเป็นผลมาจากการไดร้บัสิง่ทีด่จีากการทํางาน และความ
เหมาะสมพอดรีะหวา่งบุคคล และองคก์ารในดา้นสิง่ทีไ่ดร้บัจากการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การจ่ายค่าตอบแทน (pay) หมายถงึ จํานวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการทํางานอย่างเป็นธรรม
ตามความรูค้วามสามารถ 
 2.  งานทีท่าํ (work itself) หมายถงึ การทาํงานทีพ่นกังานมคีวามสนใจและมโีอกาสในการ
เรยีนรูง้านและไดร้บัการยอมรบัในงานทีท่าํนัน้ 
 3.  โอกาสไดร้บัความกา้วหน้าในการเลื่อนตําแหน่งใหส้งูขึน้ (promotion opportunities) 
หมายถงึการมโีอกาสมคีวามกา้วหน้าในงาน ไดร้บัการสง่เสรมิใหด้าํรงตําแหน่งสงูขึน้ 
 4.  การมหีวัหน้าที่ด ี(supervision) หมายถึง การมหีวัหน้าที่มคีวามสามารถทางเทคนิค
การทาํงานและมทีกัษะระหวา่งบุคคลทีด่ ีมคีวามสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งหวัหน้างานและพนกังาน 
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 5. เพื่อนร่วมงานทีด่ ี(co-workers) หมายถงึ การมเีพื่อนร่วมงานทีเ่ป็นมติร มคีวามสามารถ 
และใหก้ารสนบัสนุนทีด่ ี
 6.  สภาพการทํางาน (working conditions) หมายถงึ การมสีภาพแวดลอ้มในการทีด่ ีมี
บรรยากาศการทาํงานทีส่ะดวกสบาย มอุีปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการทาํงานด ี
 7. ความมัน่คงในงาน (job security) หมายถงึ มกีารจา้งงานทีม่ ัน่คง และต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 ยงยุทธ เกษสาคร (2545: 148) กล่าวว่า ความพงึพอใจในงานเป็นเรื่องของบุคคล เป็น
ความรูส้กึส่วนตวัของบุคคลในการทํางาน เป็นความรูส้กึในงานที่เขาทําอยู่ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน คนจะรูส้กึพอใจในงานที่ทําและเต็มใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏบิตัิงานนัน้ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 122) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจในการทาํงาน
ไวว้่า เป็นความรูส้กึรวมของบุคคลทีม่ต่ีอการทํางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลทีเ่กดิจาก
การปฏิบัติงานและได้ร ับผลตอบแทน คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะทํางาน มขีวญัและกําลงัใจ สิง่เหล่าน้ีจะมผีลต่อประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลของการทาํงาน รวมทัง้การสง่ผลต่อความสาํเรจ็ และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 วรนารถ แสงมณี (2543: 287) ไดก้ล่าวถงึความหมายของความพงึพอใจในงานไวว้่า เป็น
ความรูส้กึหรอืทศันคตขิองบุคคลที่มต่ีองานที่ทําอยู่ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ทํางาน เป็นความรู้สกึที่เกดิจากการที่ได้รบัการตอบสนองทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจจนทําให้
บุคคลเกดิความพงึพอใจในงาน จงึตัง้ใจและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 กล่าวโดยสรปุ ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ ความรูส้กึพอใจและชื่นชอบประสบการณ์ใน
งาน และเป็นทศันคติที่บุคคลมต่ีองานและองค์ประกอบด้านอื่นๆ ของงานในทางบวก และเป็น
แรงจงูใจทีก่ระตุน้ใหบุ้คคลในองคก์รปฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้และมปีระสทิธภิาพ 
 

 2.  องคป์ระกอบและความสาํคญัของความพึงพอใจในงาน 
 ลูธาน (นฤมล ผอ่งใส. 2544: 14-15; อา้งองิจาก Luthan. 1992: 114) กล่าวว่า ความพงึพอใจ

ในงานม ี3 มติทิีส่าํคญั คอื  
1. ความพงึพอใจในงานเป็นการตอบสนองทางดา้นอารมณ์ต่อสถานการณ์งาน 
2. สามารถตดัสนิความพงึพอใจในงานไดโ้ดยดวู่า ผลลพัธต์รงกบัความคาดหวงัมากน้อย

เพยีงใด เช่น พนักงานทีท่ํางานหนักกว่าพนักงานคนอื่นแต่กลบัไดร้บัรางวลัน้อยกว่าอาจมทีศันคติ
ทางลบต่องาน หวัหน้างานและผูร้ว่มงาน ในทางตรงขา้มหากพนักงานไดร้บัการปฏบิตัดิ ีไดร้บัการ
ตอบแทนทีย่ตุธิรรม กจ็ะมทีศันคตทิางบวกต่องานและมคีวามพงึพอใจในงาน 

3. ความพงึพอใจในงานเป็นตวัแทนทศันคตต่ิาง ๆ 
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ลธูานส ์แบ่งองคป์ระกอบของความพงึพอใจในงานดงัต่อไปน้ี 
1. ตวังาน (The work itself) งานนัน้มคีวามน่าสนใจ บุคคลมโีอกาสเรยีนรูแ้ละตดัสนิใจใน

งานดว้ยตนเอง 
2.  ค่าตอบแทน (Pay) เป็นรางวลัในรูปของเงนิ โดยบุคคลรูส้กึว่าเงนิทีไ่ดร้บันัน้ยุตธิรรม

แลว้เมือ่เปรยีบเทยีบกบับุคคลอื่น ๆในองคก์าร 
3.  โอกาสในการเลื่อนขัน้ (Promotion opportunities) บุคคลมโีอกาสความกา้วหน้าในงาน

ตามลาํดบัขัน้ 
4.  หวัหน้างาน (Supervision) ทีม่คีวามสามารถ ใหค้วามชว่ยเหลอืในงาน 
5.  เพือ่นรว่มงาน (Co-worker) ทีม่คีวามชาํนาญในงานและใหก้ารสนบัสนุน 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 130) ไดก้ล่าวว่า ความสาํคญัในการศกึษาความพงึพอใจ
ในงาน มดีงัน้ี 

1.  การรบัรู้ปจัจัยต่าง ๆ ที่มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจในงาน ทําให้หน่วยงาน
สามารถนําไปใชใ้นการสรา้งปจัจยัเหล่าน้ีใหเ้กดิเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

2.  ความพงึพอใจในการทํางาน จะทําใหบุ้คคลมคีวามตัง้ใจในการทํางาน ลดการขาดงาน 
การลางาน การทาํงานสายและการขาดความรบัผดิชอบทีม่ต่ีองาน 

3.  ความพงึพอใจในการทาํงาน เป็นการเพิม่ผลผลติของบุคคล ทําใหอ้งคก์ารมปีระสทิธภิาพ
และมปีระสทิธผิล บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย 
1.  ปจัจยัดา้นบุคคล (Personal Factor) เช่น ประสบการณ์ในการทํางาน เพศ อายุ เวลา

ในการทาํงาน เชาวน์ปญัญา การศกึษา บุคลกิภาพ ระดบัเงนิเดอืน ความสนใจในงาน 
2.  ปจัจยัดา้นงาน (Factor in the Job) เช่น ลกัษณะของงาน ทกัษะในการทาํงาน ฐานะ

ทางวชิาชพี ขนาดของหน่วยงาน สภาพทางภมูศิาสตร ์โครงสรา้งหรอืความชดัเจนของงาน 
3.  ปจัจยัดา้นการจดัการ (Factors Controllable by Management) เช่น ความมัน่คงใน

งาน รายรบัผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อํานาจตามตําแหน่งหน้าที่ สภาพการทํางาน เพื่อน
รว่มงาน ความรบัผดิชอบ การสือ่สารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรทัธาในตวัผูบ้รหิาร 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของความพงึพอใจในงานนัน้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ดา้นตวังาน (The work itself), ค่าตอบแทน (Pay), โอกาสในการเลื่อนขัน้ (Promotion opportunuties), 
หวัหน้างาน (Supervision) และเพื่อนร่วมงาน (Co-worker) การรบัรูป้จัจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในงานทําใหห้น่วยงานสามารนําไปใชใ้นการสรา้งปจัจยัเหล่าน้ีใหเ้กดิเป็นประโยชน์
ต่อการทํางาน ความพงึพอใจในการทํางาน จะทําใหบุ้คคลมคีวามตัง้ใจในการทํางาน ลดการขาด
งาน การลางาน การทํางานสายและการขาดความรบัผดิชอบที่มต่ีองาน ทําให้ผลการทํางานใน
องค์กรมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทัง้ยงัเป็นโอกาสในการเพิม่
ผลผลติของบุคคลไดอ้กีดว้ย  
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 3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในงาน 
 จากการศกึษาเอกสาร และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในงาน นัน้พบว่ามทีฤษฎทีี่

เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2545: 313) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎสีองปจัจยัของ เฮอรส์เบริก์ 

(Frederick Herzberg) ไวว้่าทฤษฎมีลูเหตุทีท่าํใหเ้กดิความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจในการทํางาน 
สรุปไดว้่ามอียู่ 2 ปจัจยั ดว้ยกนั คอื ปจัจยัจูงใจทีเ่ป็นตวักระตุ้นในการทํางาน (Motivator Factor) 
และปจัจยับาํรงุรกัษา (Maintenance Factors) 

1.  ปจัจยัจงูใจทีเ่ป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน (Motivator Factor) เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วกบังาน
โดยตรง ซึ่งจะเป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิความพอใจ และเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลในองค์กรปฏบิตังิานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมาก ประกอบดว้ยปจัจยัยอ่ย 6 ปจัจยั ดงัน้ี 

1.1  ความสาํเรจ็ในการทํางาน (Achievement) หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถทํางาน
ไดเ้สรจ็สิน้และประสบผลสาํเรจ็อยา่งด ีความสามารถในการแกป้ญัหาต่าง ๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหา
ทีจ่ะเกดิขึน้ และเมื่องานสาํเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจในผลสําเรจ็ของงานนัน้อย่างยิง่ ไดแ้ก่ การไดใ้ช้
ความรูท้างวชิาการในการปฏบิตัิงานตามเป้าหมายที่คาดไว้ การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตนใน 
การปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีค่าดไว ้การเปิดโอกาสใหต้ดัสนิใจในการทํางานของตนไดต้ามความ
เหมาะสม ความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของความสาํเรจ็ในงาน และผลของงานเป็นไปตามเป้าหมายทีค่าด
ไว ้เป็นตน้ 

1.2  การได้รบัการยอมรบัในความสามารถ ยกย่อง นับถือ (Recognition) หมายถึง 
การไดร้บัการยกยอ่งนบัถอืไมว่่าจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลในหน่วยงาน รวมทัง้การยกยอ่งชมเชย 
แสดงความยนิด ีการใหก้ําลงัใจ หรอืการแสดงออกอื่นใดทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ 
ได้แก่ การได้รบัการยกย่องชมเชยภายในองค์กร การไดร้บัการยอมรบัจากองค์กร การได้รบัการ
ยอมรบัจากเพือ่นรว่มงาน และมรีางวลัตอบแทนตามความดคีวามชอบในผลการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

1.3 ลกัษณะของงานเป็นทีน่่าพอใจ (Work content) หมายถงึ งานทีท่า้ทายความสามารถ
หรอืเป็นงานทีต่อ้งอาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์คดิคน้สิง่ใหม ่ๆ เป็นงานทีม่ลีกัษณะพเิศษ ตอ้งใช้
ความสามารถเฉพาะตวัในการทํางาน ไดแ้ก่ ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ความน่าสนใจ และ
ความท้าทายของงาน งานที่ทําเป็นงานที่ตรงกบัความถนัด และเป็นงานที่ตรงกบัความรูท้ี่จบ
การศกึษามา เป็นตน้ 

1.4  ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากการไดร้บั
มอบหมายรบัผดิชอบและมอีาํนาจรบัผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่ไมถู่กควบคุมมากเกนิไปจนขาดอสิระใน
การทํางาน ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของปรมิาณงาน การมสี่วนร่วมในการกําหนดแผนงานและแนว
ทางการปฏบิตังิาน การไดร้บัมอบหมายงานพเิศษทีส่าํคญั และการไดร้บัการเชื่อถอืและไวว้างใจใน
งานทีร่บัผดิชอบ เป็นตน้ 
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1.5  ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถงึ เมื่องานประสบความสาํเรจ็กไ็ดร้บัการ
ตอบสนองในเรื่องของการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่งใหสู้งขึน้ รวมทัง้การมโีอกาสไดศ้กึษาหาความรู้
เพิม่เตมิหรอืไดร้บัการฝึกอบรมไดแ้ก่ การไดร้บัการฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเอง โอกาส
อบรมหรือฟ้ืนฟูวิชาความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โอกาสการศึกษาต่อดูงาน สามารถสร้าง
ประสบการณ์และความชาํนาญจากงานทีป่ฏบิตั ิและโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งของงาน เป็นตน้ 

1.6  โอกาสในการเจรญิเตบิโต (Personal Growth) หมายถงึ การมโีอกาสไดเ้พิม่พนู
ความรู ้ความสามารถ ความชาํนาญ ตลอดจนโอกาสในการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง 

2.  ปจัจยับํารุงรกัษา (Maintenance Factors) เป็นปจัจยัทีม่ใิช่สิง่จงูใจโดยตรงในการเพิม่
ประสทิธภิาพในการทํางาน ตลอดจนไม่เป็นสิง่กระตุ้นใหบุ้คคลกระตอืรอืรน้ในการทํางานใหม้าก
ยิง่ขึน้แต่เป็นขอ้กําหนดเบื้องต้นทีจ่ะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกดิความไม่พอใจในการทํางาน ซึง่สาเหตุ
อนัเกดิจากสภาวะแวดล้อม โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของงานเลย ปจัจยับํารุงรกัษา 
ประกอบดว้ย 7 ปจัจยัยอ่ย ดงัน้ี 

2.1  นโยบายและการบรหิารขององคก์ร (Company Policy and Administration) 
หมายถงึ การจดัการและบรกิารงานขององคก์ร ซึ่งจะต้องอยู่ในลกัษณะนโยบายชดัเจน มกีารแบ่ง
งานไม่ซํ้าซ้อน มคีวามเป็นธรรม ได้แก่ มนีโยบายการบรหิารงานที่ชดัเจน มกีารบรหิารงานที่มี
ประสทิธภิาพ มกีารวางแผนเป้าหมายและแนวทางการทาํงานทีช่ดัเจน มคีวามยุตธิรรมและมคีวาม
เป็นกลาง ความชดัเจนของวตัถุประสงคใ์นการบรหิารงานต่าง ๆ มกีารฝึกอบรมและแนะนําวธิกีาร
ปฏบิตังิาน มขีวญัและกาํลงัใจ และรูส้กึมคีวามมัน่คงในการปฏบิตังิานกบัองคก์ร มรีะบบการจงูใจทีด่ี
ในการทาํงาน เป็นตน้ 

2.2 การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถงึความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาใน
การดําเนินงานหรอืควบคุมความยุตธิรรมในการบรหิาร รวมถงึการมคีวามรูค้วามสามารถในการ
แกป้ญัหา ใหค้ําแนะนําในการทํางานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ไดแ้ก่ การสัง่งาน การมอบหมายงานมี
ความชดัเจน วธิกีารควบคุมดแูลการปฏบิตังิาน การรบัฟงัขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
การเปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการวางแผน ตดัสนิใจในงานทีร่บัผดิชอบ ความยุตธิรรมในการพจิารณา
ผลงาน และความยตุธิรรมในการบงัคบับญัชา เป็นตน้ 

2.3  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) หมายถงึ การตดิต่อรวมทัง้
ไมว่า่จะเป็นกริยิาหรอืวาจาทีแ่สดงความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถทาํงานรว่มกนัและมคีวามเขา้ใจ
ซึง่กนัและกนั ไดแ้ก่ ความสนิทสนมความจรงิใจ และความเป็นกนัเอง การไดร้บัความช่วยเหลอืใน
เรื่องทัว่ไป ความเอือ้อาทรจากหวัหน้างาน การวางตนของหวัหน้างานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การเอา
ใจใสต่่อสวสัดกิารของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การร่วมมอืกนัวางแผนการปฏบิตังิาน การเปิดโอกาสใหทุ้ก
คนไดแ้สดงความคดิเหน็และรบัฟงัซึง่กนัและกนั การใหค้าํปรกึษาหารอืระหวา่งกนัเมือ่ประสบปญัหา
การทาํงาน เป็นตน้ 
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2.4  สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถงึ สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสง เสยีง อากาศ ชัว่โมงของการทํางาน รวมทัง้ลกัษณะสิง่แวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอื
เครื่องมอืต่าง ๆ ที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ จํานวนพนักงานมคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณงาน 
ความพอเพียงของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน บุคลากรมีคุณสมบตัิและความสามารถ
เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอีสิระ และเตม็ความสามารถ การมสี่วน
รว่มแสดงความคดิเหน็ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที ่มกีารแบ่งงานและกําหนดวธิกีารทาํงานอยา่ง
ชัดเจนเพื่อลดความซํ้าซ้อนของงาน กฎระเบียบข้อบังคับภายในหน่วยงานที่มีความทันสมัย
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เป็นตน้ 

2.5  เงนิเดอืน (Salary) หมายถงึ ค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทีค่วรไดร้บั เหมาะสม
กบังานที่ทําตลอดจนการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้เป็นที่น่าพอใจของบุคคลที่ปฏบิตังิาน 
ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง โบนสั สวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล สวสัดกิารดา้นชุดฟอรม์การทาํงานและ
สวสัดกิารการกูเ้งนิยามฉุกเฉิน เป็นตน้  

2.6  ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความ
มัน่คงในการทํางาน ความมัน่คงขององค์กร หรือความยัง่ยืนของอาชีพ ได้แก่ ความมัน่คงใน
ตําแหน่ง หน้าทีก่ารทาํงาน และความมัน่คงขององคก์ร เป็นตน้ 

2.7  ตําแหน่งการงาน (Status) หมายถึง อาชพีนัน้เป็นที่ยอมรบันับถือของสงัคม มี
เกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีไดแ้ก่ ภาพพจน์ขององคก์ร เป็นตน้ 

2.8  ชวีติส่วนตวั (Personal Life) คอื สภาพความเป็นอยูใ่นปจัจุบนั ความสะดวกใน
การเดนิทางมาทาํงาน 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจในงานนัน้ได้กล่าวถึงทฤษฎีสองปจัจยัของ 
Frederick Herzberg ทีไ่ดส้รุปไว ้2 ปจัจยั คอื ปจัจยัจงูใจทีเ่ป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน (Motivator 
Factor) และปจัจยับํารุงรกัษา (Maintenance Factors) ซึง่เป็นทฤษฎหีลกัทีท่ําใหเ้ขา้ใจในพืน้ฐาน
ของการเกดิความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจในการทาํงาน  
 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 

 1. ความหมายของความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 
 เนเตเมเยอร ์และคณะ (Netemeyer; others. 1996: 400-410) ไดใ้หค้วามหมายของความ

ขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัไว้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ ความขดัแย้งที่เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปขดัขวางงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของความขดัแยง้ระหว่างบทบาทที่เกดิจากครอบครวั
เขา้ไปขดัขวางการกระทาํตามความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน รปูแบบทีส่อง กค็อื ความขดัแยง้ที่
เกดิจากงานเขา้ไปขดัขวางครอบครวัซึง่เป็นรปูแบบของความขดัแยง้ระหวา่งบทบาททีเ่กดิจากความ
ตอ้งการทัว่ไป เวลาทีทุ่ม่เทให ้และความตงึเครยีดทีเ่กดิจากงานเขา้ไปขดัขวางการกระทาํตามความ
รบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั 
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กรนีฮาส และ บวิเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985: 77) ได้กล่าวว่า ความขดัแยง้
ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวันัน้เป็นรปูแบบหน่ึงของความขดัแยง้ดา้นบทบาทของคน อนัเป็น
ผลพวงของแรงกดดนัอนัเน่ืองมาจากการเขา้กนัไมไ่ดข้องบทบาททางครอบครวัและบทบาทดา้นการ
งาน โดยปญัหาความขดัแยง้ระหว่างชวีติครอบครวักบังานนัน้ แมจ้ะมสีาเหตุที่เป็นไปไดม้ากมาย
หลายอยา่ง แต่สว่นใหญ่น่าจะมาจากสาเหตุสาํคญัไมน้่อยกวา่ 3 ประการดงัน้ี 

1.  เวลา ทัง้ในแงข่องการทีค่นแต่ละคนมเีวลาจํากดั และในแง่ทีภ่าระความรบัผดิชอบแต่
ละด้านอาจต้องการเวลาที่ทบัซ้อนกนั เช่น คนที่มลีูกวยัเรยีนอาจต้องไปตดิต่อเรื่องเรยีนใหลู้กใน
เวลาทาํงานเป็นครัง้คราว 

2.  ความเครยีด ภาวะทางดา้นอารมณ์ทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมดา้นหน่ึงแลว้ตดิคา้งมาส่งผล
กระทบต่อชวีติในอกีดา้นหน่ึง เช่น หวัหน้างานทะเลาะกบัแมย่ายมา มอีารมณ์หงดุหงดิคา้งต่อมาถงึ
ทีท่าํงาน กอ็าจมาระบายอารมณ์เสยีใสล่กูน้องทีไ่มรู่เ้รือ่งอะไร 

3.  พฤตกิรรม ความคาดหมายจากสมาชกิครอบครวัอาจขดัแยง้กบัสิง่ทีต่อ้งการในแงก่าร
ทาํงาน เช่น คนทํางานบางคนแมจ้ะมลีูกเลก็หรอืพอ่แมว่ยัชราทีต่อ้งดแูล แต่เมื่อถงึเวลากไ็มอ่าจทํา
หน้าทีน่ัน้ไดด้นีกั เพราะตอ้งทาํงานกะดกึ หรอืมเีวลาทาํงานทีไ่มแ่น่นอน 

รอบบนิส ์(เชลสิา ศริมิหนัต.์ 2551: 13; อา้งองิจาก Robbins. 2004) กล่าวว่า ความขดัแยง้
ระหว่างงานและครอบครวั เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จากความไมส่มัพนัธก์นัระหว่างความตอ้งการ
ทางครอบครวัและความต้องการทางการทํางาน เน่ืองจากเวลาและการทุ่มเทแรงกายแรงใจของ
บุคคลหน่ึงต่อบทบาทนัน้ทาํใหย้ากต่อการเตมิเตม็ในทุกสว่นใหก้บับุคคลอื่นรอบขา้ง  

ปรเมศวร ์ธรรมชาต ิ(2553: 9) ไดก้ล่าวว่า ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั คอื ความ
ไม่สอดคลอ้งระหว่างความตอ้งการและความรบัผดิชอบจากบทบาทในการทํางานกบัความตอ้งการ
และความรบัผดิชอบจากบทบาทในชวีติครอบครวั 

กล่าวโดยสรปุ ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั หมายถงึ ความไมส่อดคลอ้ง
กนัระหว่างบทบาทของการเป็นสมาชิกในการงานและบทบาทของการเป็นสมาชิกในครอบครวั       
ทาํใหบุ้คคลเกดิความขดัแยง้ในการแบ่งเวลาและการปฏบิตับิทบาทการเป็นสมาชกิทัง้สองสถาบนั 
 

 2.  รปูแบบความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 
 กรนีฮาส และบวิเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985: 76-88) ได้มกีารศกึษารูปแบบ

ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัโดยจาํแนกออกเป็น 3 รปูแบบ ดงัน้ี 
1.  ความขดัแยง้เน่ืองมาจากปจัจยัดา้นเวลา (Time-base conflict) เป็นรปูแบบของความ

ขดัแยง้ระหวา่งงานและครอบครวั สาเหตุเน่ืองมาจากปจัจยัดา้นเวลา เวลาทีใ่ชไ้ปกบับทบาทหน่ึงจะ
ไม่สามารถทุ่มเทหรอือุทศิใหก้บับทบาทหน่ึงได ้เช่น การทํางานที่เลกิดกึไม่เป็นเวลา การประชุม 
การทํางานล่วงเวลา จนไมม่เีวลาใหก้บัครอบครวั ลกัษณะงานเช่นน้ีทําใหไ้มส่ามารถใชเ้วลาสาํหรบั
กจิกรรมร่วมกบัครอบครวัได ้ส่วนความขดัแยง้ดา้นเวลาที่มสีาเหตุมาจากครอบครวันัน้กส็ามารถ
ส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ในการทํางานไดเ้ช่นกนั โดยมกัพบในผูท้ีแ่ต่งงานแลว้ มลีูกอยู่ในวยัเยาว ์
อาศยัอยูใ่นครอบครวัทีม่ขีนาดใหญ่ ทาํใหต้อ้งทุม่เทเวลาใหก้บัครอบครวัซึง่สง่ผลกระทบต่อการทาํงาน 
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2. ความขดัแยง้เน่ืองจากปจัจยัดา้นความตงึเครยีด (Strain-based conflict) เป็นรปูแบบ
ของความขดัแยง้ระหวา่งงานและครอบครวั สาเหตุเน่ืองมาจากปจัจยัดา้นความตงึเครยีด เมื่อบุคคล
ไดร้บัความกดดนัสาเหตุเน่ืองมาจากการทํางานโดยมอีาการรูส้กึหงุดหงดิ ตงึเครยีด หดหู่ เมื่อกลบั
มาถงึบา้นกอ็าจแสดงพฤตกิรรมดงักล่าวกบัคนในครอบครวั ส่วนความตงึเครยีดทีเ่กดิจากบทบาท
ครอบครวัสง่ผลต่อการทาํงานไดเ้ชน่กนั บุคคลทีป่ระสบปญัหากบัคูส่มรสหรอืลูก ๆ บุคคลทีไ่มไ่ดร้บั
การสนับสนุนและการช่วยเหลือจากครอบครวั อาจพบว่าความตึงเครียดจากปญัหาครอบครวั
สามารถสง่ผลต่อการทาํงาน 

3.  ความขดัแยง้เน่ืองจากปจัจยัดา้นพฤตกิรรม (Behavior-based conflict) พฤตกิรรมทีใ่ช้
ได้ผลในการแสดงบทบาทหน่ึงก็อาจไม่เหมาะสมกบัอกีบทบาทหน่ึง ความคาดหมายจากสมาชกิ
ครอบครวัอาจขดัแยง้กบัสิง่ทีต่อ้งการในดา้นการทาํงาน เชน่ คนทาํงานบางคนแมจ้ะมลีกูเลก็หรอืพอ่
แก่แม่เฒ่าทีต่้องดูแล แต่ในความเป็นจรงิไม่อาจทําหน้าทีน่ัน้ไดด้นีัก เพราะต้องทํางานกะดกึหรอืมี
เวลาการทาํงานทีไ่มแ่น่นอน ถา้บุคคลไมส่ามารถปรบัเปลีย่นเมื่อเขา้สู่บทบาททีแ่ตกต่างกนักย็อ่มที่
จะมโีอกาสเผชญิกบัความขดัแยง้เน่ืองมาจากปจัจยัดา้นพฤตกิรรม 

กรนีฮาสและบวิเทลล ์(Greenhaus; & Beutell. 1985: 76-88) ยงัไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั โดยจาํแนกเป็น 3 ปจัจยั ดงัน้ี 

1.  การแบ่งเวลาใหก้บับทบาทใดบทบาทหน่ึง โดยทีไ่มส่ามารถใหเ้วลากบัอกีบทบาทหน่ึง
ได ้

2.  ความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํบทบาทใดบทบาทหน่ึง ทาํใหไ้มส่ามารถทาํในอกีบทบาท
หน่ึงไดอ้ยา่งเตม็ที ่

3.  การแสดงพฤตกิรรมในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัิในอกีบทบาท
หน่ึงได ้

โอ ดรสิคอลล ์และ คณะ (สธุดิา เรอืงศริ.ิ 2548: 17; อา้งองิจาก O’Driscoll; others. 1992) 
กล่าววา่ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทเกดิขึน้จากการทีบุ่คคลต้องแบ่งเวลา ทีเ่คยใหก้บังานหรอืสิง่
สําคญัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือไปจากงานมาใหก้บัอกีสิง่หนึ่งทําใหเ้กดิผลกระทบต่อความรู้สกึและ
พฤตริรมการตอบสนองทีเ่ขาเคยมใีหก้บังานกบัสิง่สาํคญัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือไปจากงาน 

เคลลี ่และโวยด์านอฟฟ์ (Kelly; & Voydanoff. 1985: 367-374) กล่าวว่าความขดัแยง้ระหว่าง
การทํางานและครอบครวัเกดิขึน้จากความตอ้งการเวลา พลงังาน และภาระผกูพนัทีเ่พิม่มากขึน้แต่
ละบทบาททาํใหเ้กดิความขดัแยง้และความตงึเครยีดในบทบาท (role strain) ใน 2 ลกัษณะคอื 

1. ความมากเกนิไป (Overload) เกดิขึน้เมื่อความตอ้งการทัง้หมดต่อเวลาและพลงังานที่
เชื่อมโยงกบักจิกรรมของบทบาททีห่ลากหลายนัน้มากเกนิกว่าทีจ่ะกระทําบทบาททัง้หมดไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

2. การขดัขวาง (Interference) เกดิขึน้เมื่อความตอ้งการทีข่ดัแยง้กนัสรา้งความยากลําบาก
ในการทีจ่ะปฏบิตัติามความตอ้งการในบทบาททีห่ลากหลาย ซึง่ทาํใหเ้กดิรปูแบบของความขดัแยง้  
2 รปูแบบ รปูแบบแรกคอื ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากครอบครวัไปขดัขวางงาน (family interfered with 
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work conflict) เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิจากความตอ้งการของบทบาทในครอบครวัเขา้ไปขดัขวางใน
การกระทําตามความต้องการของบทบาทในงานของบุคคล รูปแบบที่สอง ความขดัแยง้ที่เกดิจาก
งานไปขดัขวางครอบครวั (work interfered with family conflict) เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิจากความ
ตอ้งการของบทบาทในงานเขา้ไปขดัขวางในการกระทําตามความตอ้งการของบทบาทในครอบครวั
ของบุคคล 

เนเตเมเยอร ์และคณะ (Netemeyer; others. 1996: 400-410) สรุปถงึแหล่งของความขดัแยง้
ระหวา่งการทาํงานและครอบครวั ดงัน้ี 

1.  เกดิจากความตอ้งการทัว่ไปของบทบาททีไ่ดร้บั หมายถงึ ความรบัผดิชอบ ความตอ้งการ 
ความหวงั หน้าที ่และภาระผกูพนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาททีไ่ดร้บั 

2.  จากเวลาทีทุ่ม่เทใหก้บับทบาททีไ่ดร้บั หมายถงึ จาํนวนของเวลาทีทุ่่มเทใหก้บับทบาทใด
บทบาทหน่ึงมากเกนิไป ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้เพราะไมส่ามารถกระทาํอกีบทบาทหน่ึงทีร่บัผดิชอบ
อยูไ่ด ้

3.  จากความเครยีดทีเ่กดิจากบทบาททีไ่ดร้บั ความเครยีดทีเ่กดิจากบทบาทหน่ึง เขา้ไป
ขดัขวางอกีบทบาทหน่ึงทีร่บัผดิชอบอยู ่

สรุปได้ว่า รูปแบบของความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวันัน้เป็นภาวะของ
บุคคลทีไ่มส่ามารถกระทาํบทบาททีต่นรบัผดิชอบอยูใ่หส้มบูรณ์ได ้ และมคีวามขดัแยง้ในบทบาทที่
บุคคลนัน้รบัผดิชอบอยู่ โดยรูปแบบของความขดัแยง้นัน้มาจากปจัจยั 3 ดา้น คอืปจัจยัดา้นเวลา 
ปจัจยัดา้นความตงึเครยีด และปจัจยัดา้นพฤตกิรรม 

 
 3. ทฤษฎีความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 
 แลมเบริต์ (Lambert. 1990: 239-257) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎคีวามสมัพนัธร์ะหว่างงานกบั

ครอบครวัไว ้3 ทฤษฎดีงัน้ี 
 1.  แบบแบ่งส่วน (Segmentation) หมายถึง งานกบัครอบครวัแยกจากกนั โดยงานและ

ครอบครวัจะไม่ส่งผลกระทบซึ่งกนัและกนั นักวจิยัได้นําแนวคดิน้ีมาใช้อธิบายในพนักงานระดบั
ปฏบิตักิารทีม่กัไม่มคีวามรูส้กึผกูพนัและไมพ่งึพอใจในงาน พวกเขาสามารถแยกงานและครอบครวั
ออกจากกนัไดเ้พือ่ใชใ้นการจดัการกบัความเครยีดทีม่าจากการทาํงาน 

 2.  แบบชดเชย (Compensation) เป็นความพยายามชดเชยเมื่อบุคคลเกิดความไม่พึง
พอใจในงานหรอืครอบครวัก็หาความพงึพอใจจากอกีสิง่หน่ึง ซึ่งเป็นปฏกิริยิาของบุคคลที่ไม่รูส้กึ
ผูกพนัหรอืไม่พงึพอใจต่องาน โดยนักวจิยัไดนํ้าแนวคดิมาอธบิายการที่บุคคลนัน้หนัเขา้มาหางาน
มากขึน้เมือ่ประสบกบัปญัหาครอบครวั 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างงานกบัครอบครวัแบบชดเชยนัน้ คอืการทีบุ่คคลมคีวามรูส้กึผูกพนั
ในสิง่หน่ึงน้อยลง จะไปเพิม่ความผกูพนักบัอกีสิง่มากขึน้ และยงัขึน้อยูก่บัว่าบุคคลนัน้มคีวามผกูพนั
กบัสิง่ใดมากกว่ากนัระหว่างความผกูพนัต่องานกบัความผกูพนัต่อครอบครวั แต่ในทางอกีหน่ึงหาก
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ความผูกพนัในสิง่หน่ึงมากแลว้มผีลทําใหผู้กพนัในอกีสิง่น้อยนัน้จะเรยีกว่า การผกผนั (Accommodations) 
ตวัอย่างเช่น ในการศกึษากบัประชากรที่เป็นเพศชายซึ่งปกตแิล้วผูช้ายมกัใหค้วามสําคญักบังาน
มากกว่า แต่ถา้ผูช้ายคนไหนมคีวามผูกพนัต่อครอบครวัมาก กม็โีอกาสนําไปสู่ความไม่พงึพอใจใน
งานได้ และการศึกษาในประชากรที่เป็นเพศหญิงซึ่งผู้หญิงนัน้จะให้ความสําคญักับครอบครวั
มากกว่า ผู้หญิงมีความผูกพนัต่อครอบครวัมากและมคีวามผูกพนักบังานน้อยนัน้ จะส่งผลให้มี
วตัถุประสงคใ์นการทาํงานเพือ่หาเงนิมาใชจ้า่ยซือ้สิง่อาํนวยความสะดวกเทา่นัน้ 

 3.  แบบถ่ายเท (Spillover) เป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ที่มทีศิทางทัง้ในทางด้านบวกและ
ทางด้านลบ โดยความสมัพนัธ์ระหว่างงานกบัครอบครวัแบบถ่ายเทน้ีจะเป็นการที่พนักงานนํา
อารมณ์ ทศันคต ิทกัษะและพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากการทํางานนําเขา้มาสู่ชวีติครอบครวั และ
ในทางตรงกนัขา้มกไ็ดนํ้าอารมณ์ ทศันคต ิทกัษะและพฤตกิรรมต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากครอบครวันําเขา้
มาสู่ชวีติการทํางานดว้ย ตวัอย่างเช่น พนักงานอาจนําประสบการณ์ทีใ่ชก้บัลูก ๆ อย่างไดผ้ลมาใช้
ในการทํางาน ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ทางบวก ส่วนรูปแบบความสมัพนัธ์ทางลบก็คอื 
การทีป่ญัหาจากงานเขา้มากระทบกจิกรรมอื่น ๆ บุคคลทีรู่ส้กึลําบากใจในการทํางานจนอาจแสดง
ความก้าวรา้วต่อสมาชกิในครอบครวั เพื่อนบ้าน บุคคลอื่น หรอืเมื่อเลกิงานแลว้กลบัถงึบา้นกเ็กดิ
ความเหน็ดเหน่ือยมากจนไมอ่าจทาํกจิกรรมอื่นในครอบครวั 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในชีวิต 
 1. ความหมายของความพึงพอใจในชีวิต 
 นิวการเ์ทนและคณะ (จติตวด ีเหรยีญทอง. 2542: 15-17; อา้งองิจาก Neugarten; others. 

1961) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจในชวีติว่าหมายถงึ ความรูส้กึมคีวามสุข ความรูส้กึอิม่ใจ
ในตวัเอง ความรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า ความรูส้กึพอใจในตนเอง ความรูส้กึยอมรบัไดท้ัง้ความสาํเรจ็
และความลม้เหลวในชวีติทีผ่า่นมา มทีศันคตทิีด่ต่ีอตนเอง มองชวีติตนเอง ผูอ้ื่น สงัคมและโลกในแง่
ด ีความพงึพอใจในการดําเนินชวีติเป็นเครื่องหมายของการมสีุขภาพจติทีด่ ีรวมทัง้การมคีุณภาพ
ชวีติที่ดดี้วย ดงัจะเหน็ได้จากงานวจิยัหลายชิ้นที่กล่าวว่าคุณภาพชวีติหรอืวดัด้วยระดบัความพงึ
พอใจในชวีติ ดว้ยเหตุน้ีจะเหน็ไดว้่าความพงึพอใจในชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัคําว่าคุณภาพชวีติ ซึ่ง
คาํ ๆ น้ีมคีวามหมายทีล่กึซึง้ 

 สาํหรบัความพงึพอใจในชวีติเป็นความผาสุกทางจติใจของผูส้งูอายุซึง่นิวการเ์ทนและคณะ 
รายงานองคป์ระกอบของความพงึพอใจในชวีติไว ้5 องคป์ระกอบ ซึง่บุคคลจะมคีวามพงึพอใจใน
ชวีติของตนไดน้ัน้ จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้นคอื 

1.  การมคีวามรื่นรมย์ในชีวติ (zest) หมายถึงการที่บุคคลทํากิจกรรมในชวีิตประจําวนั
อยา่งสนุกสนาน มคีวามสนใจกระตอืรอืรน้ในการทาํสิง่ต่าง ๆ มกีารวางแผนในกจิกรรมต่าง ๆ ทีต่น
ตอ้งทํา และคาดหวงัว่าสิง่ทีต่นจะทําต่อไปนัน้ เป็นสิง่ทีจ่ะทําใหต้นมคีวามสุข รบัรูค้วามสงูอายุของ
ตนแต่ไมเ่ป็นอุปสรรคในการดาํเนินชวีติ 
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2.  ความตัง้ใจและอดทนต่อชวีติ (resolution and fortitude) หมายถงึการทําใหช้วีติของ
ตนมคีวามหมาย มกีารยอมรบัและพรอ้มทีจ่ะสรา้งชวีติของตนเอง ยนืหยดัต่อสูป้ญัหาและอุปสรรค
ทัง้มวล โดยนําประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดตีมาเป็นประโยชน์ต่อชวีติของตนในปจัจุบนั 

3.  ความสอดคลอ้งระหว่างความตอ้งการและสมัฤทธิผ์ล (congruence between desired 
and achieved goals) หมายถงึการทีบุ่คคลสามารถประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ซึง่แต่
ละบุคคลมเีป้าหมายในชวีติทีแ่ตกต่างกนั บุคคลรูส้กึวา่ตนเองไดร้บัสิง่ทีด่มีากกว่าทีค่าดคดิไว ้รูส้กึมี
ความพงึพอใจกบัอดตีทีผ่า่นมา และไมค่ดิจะเปลีย่นแปลง 

4.  การมอีตัมโนทศัน์ทางบวก (positive self concept) หมายถงึการมองภาพลกัษณ์ของ
ตนเองในทางทีด่ ี

5.  ภาวะอารมณ์ (mood tone) หมายถงึ การดาํรงไวซ้ึง่ความสขุ และการมทีศันคตทิีด่แีละ
การรบัรูค้วามสุขเหมอืนเมื่อยงัอ่อนวยั รูส้กึว่าชวีติในปจัจุบนัมคีวามสุข เป็นช่วงชวีติทีด่ทีีสุ่ดไมเ่บื่อ
หน่ายต่อชวีติ 

ลูคสั และคณะ (นฤมล ผอ่งใส. 2544: 9; อา้งองิจาก Lucus; others. 1996) ไดก้ล่าวถงึ
ความพงึพอใจในชวีติไวว้่า เมื่อบุคคลตดัสนิความพงึพอใจในชวีติ บุคคลจะไตรต่รองถงึจาํนวนเวลา
ที่เขาอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสุขเปรียบเทียบกับจํานวนเวลาในอารมณ์ที่ไม่เป็นสุข จํานวนของ
ประสบการณ์ความรูส้กึทางบวกและความรูส้กึทางลบ และความพงึพอใจในชวีติแตกต่างกบัการมอง
โลกในแง่ด ี(Optimism) การมองโลกในแง่ดเีป็นความคาดหวงัทัว่ ๆไป ถงึผลลพัธ์ในอนาคตว่าจะ
ไดร้บัผลลพัธท์ีช่ ื่นชอบ เมื่อบุคคลเชื่อว่าการกระทาํของเขานําไปสูผ่ลลพัธท์ีน่่าพอใจ กจ็ะยนืยนัการ
กระทําต่อไป แต่ผู้ที่เชื่อว่าจะพบกบัความล้มเหลว ก็จะถอนตวัเองและมคีวามพยายามออกจาก
เป้าหมายที่ตัง้ขึ้น ในขณะที่ความพงึพอใจในชวีติเป็นการประเมนิเงื่อนไขต่าง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกของชวีติบุคคลในภาพรวม 

 
 2.  แนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในชีวิต 

 ไดเนอร ์(ดวงหทยั คชเสนี. 2549: 16-17; อา้งองิจาก Diener. 1984) ระบุว่าการศกึษาใน
เรื่องสุขภาวะเน้นลกัษณะ 3 ประการ คือ ประการแรก สุขภาวะเป็นภาวะอตัวิสยัซึ่งเป็น
ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล ประการทีส่องในการประเมนิจะใชแ้บบวดัทีม่ขีอ้ความทางบวก
เท่านัน้ และประการทีส่าม เป็นการศกึษาทีเ่น้นถงึการประเมนิชวีติโดยรวมของบุคคล ดงันัน้ความ
พงึพอใจในชวีติตามแนวคดิของดเีนอรค์อื กระบวนการประเมนิคุณภาพชวีติตามบรบิทของแต่ละ
บุคคล ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัมาตรฐานทีต่ัง้ไว ้บุคคลจะรายงานว่ามคีวามพงึพอใจ
ในชวีติสงู ซึง่สรปุไดว้า่ความพงึพอใจในชวีติเป็นกระบวนการประเมนิดา้นความคดิทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
การเปรยีบเทยีบภายในของบุคคลเอง โดยทีไ่ม่ถูกชกันําจากปจัจยัภายนอก ไดเนอร ์เชื่อว่าแต่ละ
บุคคลใหน้ํ้าหนกักบัองคป์ระกอบของการมชีวีติทีด่ไีมเ่ท่าทยีมกนัและมมีาตรฐานเรื่องความสาํเรจ็ใน
ชวีติแต่ละดา้นแตกต่างกนั เขาจงึพฒันาแบบวดัความพงึพอใจในชวีติ (Satisfaction With Life 
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Scale หรอื SWLS) ขึน้เพื่อวดัความพงึพอใจในชวีติโดยรวม (Pavot; & Diener. 1993) โดยอธบิาย
วา่แมป้จัจยัเฉพาะ เชน่ สขุภาพ ความมัง่ม ีและชวีติสมรส จะเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการประเมนิความ
พงึพอใจในชวีติโดยรวม แต่ในทีส่ดุ การใหน้ํ้าหนกัในการประเมนิแต่ละปจัจยักจ็ะเท่า ๆ กนั แบบวดั
ความพงึพอใจในชวีติน้ีสามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีห่ลากหลายได ้และสามารถใชแ้บบวดัน้ีชุดเดยีว 
หรอืใชร้ว่มกบัแบบวดัอื่น ๆ ทีว่ดัปจัจยัเฉพาะได ้

 ไดเนอร ์(ดวงหทยั คชเสนี. 2549: 16-17; อา้งองิจาก Diener. 1984) ไดเ้สนอนิยามของ
ความสขุและสขุภาวะสามารถแบ่งออกได ้3 หมวดหมู ่ดงัน้ี 

 1.  บรบิทเกณฑภ์ายนอก/บรบิทเกณฑม์าตรฐาน (external/normaltive criteria) กรอบ
ค่านิยมหรอืวฒันธรรมจะส่งผลต่อการรบัรูค้วามพงึพอใจในชวีติหรอืสุขภาวะของแต่ละบุคคล สุข
ภาวะจะเกดิขึน้เมือ่บุคคลบรรลุลกัษณะทีพ่งึปรารถนาทีเ่กดิจากกรอบอา้งองิภายนอกบุคคล 

 2.  บรบิทเกณฑภ์ายใน/บรบิทเกณฑเ์ชงิอตัวสิยั (internal/subjective criteria) การประเมนิ
ปจัจยัทีป่ระกอบขึน้เป็นคุณภาพชวีตินัน้มพีืน้ฐานมาจากบรบิททีบุ่คคลนัน้เลอืกเอง ชนิและจอหน์สนั 
(Shin; & Johnson. 1978; อา้งองิจาก Diener. 1984) อธบิายว่าความสุขคอื การประเมนิคุณภาพ
ชวีติของบุคคลโดยรวมโดยอา้งองิจากบรบิททีบุ่คคลนัน้เลอืกเอง และระดบัของการบรรลุบรบิทนัน้
สามารถบ่งชีค้วามพงึพอใจในชวีติและสขุภาวะได ้

 3.  ภาวะภายใน/ภาวะทางอารมณ์ (internal/emotional state) ความหมายของการมสีุข
ภาวะในระดบัน้ีเน้นที่การมปีระสบการณ์ด้านอารมณ์ที่เพลดิเพลนิระหว่างกจิกรรมในชวีติ หรอืมี
ความรืน่รมย ์ซึง่สามารถใชเ้ป็นเครือ่งชีว้ดัความพงึพอใจในชวีติได ้ทัง้น้ีบุคคลจะเป็นผูก้ําหนดความ
พงึพอใจน้ีดว้ยตนเอง ระหว่างการทํากจิกรรมประจําวนับุคคลอาจรูส้กึมคีวามสุข พอใจ สรา้งสรรค ์
เบกิบาน ไดร้บัรางวลัทางสงัคม หรอืเกดิการเตบิโตทางจติวญิญาณ และอารมณ์เหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กดิ
ความพงึพอใจในชวีติ 

 
 3.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในชีวิต 
 มาสโลว์ (สุพจน์ พนัธนียะ. 2541: 9-12; อ้างองิจาก Maslow. 1970) ได้ศกึษาค้นคว้า

ความต้องการของมนุษยพ์บว่า มนุษยท์ุกคนลว้นแต่มคีวามต้องการทีจ่ะสนองความต้องการใหก้บั
ตนเองทัง้สิน้ ซึ่งความต้องการนัน้มมีากมาย เขาจงึไดจ้ดัเป็นลําดบัขัน้ โดยเรยีงความต้องการขัน้
ตํ่าสุดไปหาความตอ้งการขัน้สงูสุด จากทฤษฎคีวามตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow Hierarchy of 
Need Theory) สรุปได้ว่าความต้องการขัน้ตํ่าสุดได้รบัการตอบสนองจนเกดิความพงึพอใจแล้ว 
ความต้องการขัน้ที่ 2 จะเกดิขึน้และเป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิแรงจูงใจที่จะหาทางตอบสนองความ
ตอ้งการนัน้ เมือ่ความตอ้งการขัน้ที ่2 ไดร้บัการตอบสนองบรรลุเป้าหมายแลว้ ความตอ้งการขัน้ที ่3 
จะถูกพฒันา และกระตุน้เป็นแรงจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการในขัน้ต่อไป 
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 ลาํดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคดิของมาสโลว ์ม ี5 ขัน้ ดงัน้ี 
 1.  ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการเพื่อความอยู่

รอดของชวีติ ซึง่ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น้ําดื่ม อากาศ การพกัผอ่นนอนหลบั การขบัถ่าย ความ
ตอ้งการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการทีจ่ะถูกกระตุ้นอวยัวะรบัสมัผสั 
แรงขบัทางรา่งกายเหล่าน้ีจะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการอยูร่อดของชวีติ ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัในขัน้น้ี
จะถูกกระตุ้นใหเ้กดิความต้องการในระดบัสูงขึน้ต่อไป ในทางตรงกนัขา้มบุคคลทีไ่ม่ไดร้บัความพงึ
พอใจจากความตอ้งการพืน้ฐานดงักล่าว กจ็ะไม่อยู่ในสภาพทีม่คีวามพยายามทีจ่ะแสวงหาความพงึ
พอใจในขัน้สงูขึน้ 

 2.  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (security and safety needs) เมื่อความตอ้งการ
ดา้นรา่งกายไดร้บัตอบสนองแลว้ บุคคลกจ็ะมคีวามตอ้งการขัน้ต่อไป คอื ความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยั ซึ่งรวมถงึความต้องการผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืผูป้กป้องคุม้ครอง ความต้องการความ
อิสระจากความกลัวและความวิตกกังวล ความต้องการน้ีจะเห็นเด่นชดัในเด็กซึ่งส่วนมากจะมี
ปฏกิริยิาตอบสนองอนัแสดงถงึความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัแตกต่างกนัไป เช่น รอ้งไหเ้สยีงดงั ไม่
กลา้สบตาคนแปลกหน้า ถา้หากว่ามกีารเรยีนรูเ้กีย่วกบัประสบการณ์บางอย่างทีค่ดิว่าเป็นอนัตราย
วา่ปรากฏการณ์นัน้เกดิขึน้อยา่งไร และวธิหีลกีเลีย่งอนัตรายจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านัน้กจ็ะมี
แนวโน้มทีจ่ะไมก่ลวัหรอืรูส้กึเฉย ๆ ต่อสิง่เหล่านัน้ 

 ในผูใ้หญ่ความมัน่คงปลอดภยัจะมลีกัษณะที่แตกต่างไปจากเดก็ เช่น แสดงออกในการ
เลอืกงานทําทีม่คีวามมัน่คงและมสีวสัดกิารด ีฝากเงนิไวก้บัธนาคาร การทําประกนัภยัต่าง ๆ เป็น
ตน้ พฤตกิรรมดงักล่าวน้ีเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการแสวงหาความมัน่คงปลอดภยัทัง้สิน้หรอื
ในเรื่องความเชื่อดา้นศาสนาหรอืปรชัญา อาจตคีวามได้ว่าเป็นความมัน่คงปลอดภยัเช่นเดยีวกนั 
กล่าวคอื ความเชื่อทางศาสนาและปรชัญาจะช่วยใหบุ้คคลรู้สกึมัน่คงปลอดภยั จะแสดงออกเมื่อ
บุคคลอยูใ่นภาวะคบัขนัในภาวะทีเ่กดิขึน้บางอยา่ง เชน่ สงคราม อาชญากรรม อุทกภยั แผน่ดนิไหว 
ฯลฯ พฤตกิรรมของบุคคลจะแสดงออกมาแตกต่างกนัเพื่อแสวงหาความมัน่คงปลอดภยัใหก้บัตวัเอง 
เชน่ หลบหนี รวมกลุ่ม คลอ้ยตามผูนํ้า เป็นตน้ บางคนอาจแสดงออกมาทางดา้นการเป็นโรคจติ โรค
ประสาท เชน่ ยํา้คดิยํา้ทาํ 

 3.  ความตอ้งการความรกัและการเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม (love and belonging needs) 
ความต้องการในขัน้น้ีจะเกดิเมื่อความต้องการดา้นร่างกายและความต้องการความมัน่คงปลอดภยั
ไดร้บัการตอบสนองแลว้ โดยธรรมชาตขิองมนุษยแ์ลว้ตอ้งการรวมกลุ่ม และมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบั
ผูอ้ื่น เชน่ ตอ้งการความรกัจากทุกคนในครอบครวั ญาต ิผูร้ว่มงาน ตอ้งการเป็นทีร่กัและยอมรบัของ
บุคคลอื่น บุคคลจะรูส้กึเงยีบเหงาวา้เหว่เมื่อต้องอยู่คนเดยีว ขาดครอบครวั ขาดเพื่อน หรอืถูกตดั
ขาดจากสงัคม ผูท้ี่ขาดความต้องการเช่นน้ียิง่ต้องการการชดเชย เช่น ผูท้ี่ขาดพ่อแม่ก็ยิง่ต้องการ
ความรกัจากผูอ้ื่นมาชดเชย ผูท้ีรู่ส้กึว่าตนไม่สามารถทําประโยชน์ไดอ้กีแลว้ยิง่ต้องการการชดเชย
มากขึน้ บุคคลจงึพยายามทําทุกวถิทีางเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความรกั และการไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
เชน่ เดก็วยัรุน่ยอมตดิยาเสพตดิตามคาํชกัชวนของเพือ่นทัง้ ๆ ทีรู่ว้่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตน
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เพยีงเพื่อใหเ้พื่อนยอมรบัตนเละเหน็ว่าพฤตกิรรมของตนเหมอืนกบัคนในกลุ่ม ซึ่งจะทําใหเ้พื่อนใน
กลุ่มยอมรบัตนเอง บุคคลทีเ่กดิความตื่นเตน้ สบัสน วติกกงัวล จะมแีนวโน้มเขา้หาผูอ้ื่นใหเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมรบัรูใ้นความรูส้กึของตน และคอยใหก้ําลงัใจที่ต้องต่อสูก้บัความรูส้กึดงักล่าว หากความ
ต้องการดงักล่าวไม่ได้รบัการตอบสนองอาจจะมผีลต่อสุขภาพจิต ตวัอย่างที่เห็นได้ชดัเจน หาก
ครอบครวัใดมคีวามรกัและความผกูพนั สมาชกิไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั สมาชกิในครอบครวั
จะมสีุขภาพจติด ีในทางตรงกนัขา้มหากครอบครวัไม่มคีวามรกัความผูกพนักนั สมาชกิจะมคีวาม
หงดุหงดิ ฉุนเฉียว จติใจแปรปรวน วา้วุน่ วติกกงัวล จนอาจเป็นโรคจติไดใ้นทีส่ดุ 

 4.  ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งนบัถอื (self esteem needs) ความตอ้งการไดร้บั
การยกยอ่งนบัถอืมอียู ่2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะแรกเป็นการยกยอ่งนบัถอืตนเอง (self respect) คอื 
ความตอ้งการมอีาํนาจ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามสามารถ มผีลสมัฤทธิไ์มต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่นและมี
ความเป็นอสิระ ทุกคนตอ้งการทีจ่ะรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า และมคีวามสามารถทีจ่ะประสบความสาํเรจ็
ในภารกจิต่าง ๆ ลกัษณะทีส่องเป็นการยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื่น (esteem from others) คอื ความตอ้งการ
มเีกยีรตยิศ การไดร้บัคํายกย่องชมเชยในสิง่ที่เขากระทําใหรู้ส้กึว่าตนเองมคีุณค่าที่ความสามารถ
ของตนเองไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น เมื่อบุคคลไดร้บัความพงึพอใจในขัน้น้ีแลว้จะส่งผลใหบุ้คคลมี
ความรูส้กึ และทศันคตเิกีย่วกบัการมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามเขม้แขง็ มคีวามสามารถ และมี
ประโยชน์ต่อโลก ในทางตรงกนัขา้มผูผ้ดิหวงัจะมคีวามรูส้กึและทศันคตดิอ้ยคุณค่า มคีวามไมเ่หมาะสม 
มคีวามออ่นแอ รูส้กึวา่ตนเองไรป้ระโยชน์ซึง่จะประเมนิตนเองตํ่ากวา่ผูอ้ื่น 

 5. ความตอ้งการทีจ่ะตระหนกัในความสามารถของตนเองหรอืรูจ้กัตนเอง (self actualization) 
ความตอ้งการน้ีเป็นความตอ้งการขัน้สุดยอดของบุคคล หลงัจากไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ
ขัน้ต่าง ๆ ดงักล่าวขัน้ตน้ เป็นความเขา้ใจและยอมรบัตนเอง ตอ้งการทราบถงึความสามารถจุดเด่น 
และขอ้บกพร่องของตนเองเพื่อจะไดป้รบัปรุงตนเอง และตอ้งการทํางานจนสุดความสามารถ ไดร้บั
ความพงึพอใจสูงสุด และประสบความสําเรจ็ในงานที่ทํา มาสโลว์ได้ศกึษาลกัษณะของบุคคลที่มุ่ง
ไปสูก่ารตระหนกัความเป็นจรงิในตนเอง พบวา่มลีกัษณะ ดงัน้ี 

5.1. รบัรูค้วามเป็นจรงิเท่าที่เป็นจรงิ ตดัสนิตนเอง และผู้อื่นได้อย่างถูกต้องไม่
แปรปรวนตามความตอ้งการของตนเอง หรอืความกลวั ตลอดจนความวติกกงัวล 

5.2. ยอมรบัผูอ้ื่นและตนเอง 
5.3. มคีวามเป็นธรรมชาตอิยา่งงา่ย ๆ ไมข่ึน้กบัสิง่เรา้ภายนอก 
5.4. ตระหนกัถงึการดาํเนินงาน และเป้าหมายของชวีติ 
5.5. มคีวามมุง่มัน่และไมข่ึน้กบับุคคลอื่น 
5.6. เป็นตวัของตวัเอง รบัผดิชอบต่อตนเอง 
5.7. มคีวามชื่นชมต่อธรรมชาต ิศลิปะ และเดก็ 
5.8. ตระหนกัถงึความเป็นมนุษยข์องตนเอง 
5.9. เน้นทีเ่ป้าหมายมากกวา่วธิกีาร 
5.10. มคีวามเป็นประชาธปิไตย 
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 ทฤษฎขีองมาสโลว ์เป็นทฤษฎทีี่เน้นความต้องการของมนุษยใ์น 3 ดา้นหลกั คอื ดา้น
รา่งกาย จติใจ และสงัคม โดยจดัขัน้ความตอ้งการเป็น 5 ขัน้ ความตอ้งการ 4 ขัน้แรก มคีวามจาํเป็น
ทีต่้องไดร้บัการตอบสนอง ถ้าไม่ไดร้บัการตอบสนองจะทําใหบุ้คคลเกดิความเครยีดเป็นทุกข ์ส่วน
ความตอ้งการขัน้ที ่5 อาจจะไม่ไดเ้กดิกบัทุกคน และเมื่อเกดิแลว้แมไ้ม่ไดร้บัการตอบสนองกไ็มท่ํา
ใหเ้ดอืดรอ้นเป็นทุกข ์แต่ถา้ไดร้บัการตอบสนองกจ็ะทาํใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจสงูขึน้มาก ดงันัน้
ทฤษฎน้ีีจงึเป็นพืน้ฐานของการศกึษาความพงึพอใจในชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 กล่าวโดยสรุปกค็อื ความพงึพอในชวีติ หมายถงึ การประเมนิความรูส้กึทีด่ ีความรูส้กึชื่น
ชอบชวีติของตนเองในภาพรวม จากการประเมนิความพงึพอใจในชวีติในดา้นต่างๆ ทีบุ่คคลเหน็วา่มี
ความหมายและความสําคญัต่อการดําเนินชวีติ  เป็นการประเมนิความพงึพอใจในประสบการณ์ที่
ผา่นเขา้ในชวีติ และความรูส้กึมคีวามสขุกบัการดาํเนินชวีติประจาํวนั 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในงานและความขดัแย้งระหว่างบทบาทงาน
กบัครอบครวั  และความพึงพอใจในชีวิต 

 จดัและวาตานาเบ (Jude; & Watanabe. 1993: 939-948) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์อง
ความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ โดยไดศ้กึษากลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นแรงงานชาวอเมรกินั
จํานวน 804 คน จากประชากรกลุ่มใหญ่ทัง้หมด โดยมกีารศกึษาเป็นสองช่วงเวลาเกบ็ขอ้มลูความ
พงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ ช่วงเวลาแรกศกึษาในปี 1972-1973 โดยเป็นการศกึษา
แบบ Cross-section Study และช่วงเวลาทีส่องศกึษาในปี 1997 เป็นการศกึษาแบบ Longitudinal 
Study โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะนํามาวเิคราะหจ์ากโมเดลทีส่รา้งขึน้ ซึง่จะเป็นความสมัพนัธข์องความพงึ
พอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติทัง้สองช่วงเวลา ร่วมกบัโปรแกรม LISREL ผลที่ไดจ้าก
การศกึษาในสองช่วงเวลาพบว่า ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจใน
ชวีติและความพงึพอใจในชวีติกม็คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในงาน และยงัพบว่าความ
พงึพอใจในชวีตินัน้มผีลกระทบต่อความพงึพอใจในงานมากกว่าความพงึพอใจในงานมผีลกระทบต่อ
ความพงึพอใจในชวีติ 

 เลหม์กุล (เชลสิา ศริมิหนัต.์ 2551: 21; อา้งองิจาก Lehmkuhl. 1999) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
ชัว่โมงที่ยาวนานกบัสุขภาพพนักงาน โดยผลการศกึษาระบุว่า ผลจากการทํางานจํานวนชัว่โมงที่
ยาวนาน มผีลต่อสุขภาพพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นความเครยีด ความสะเทอืนใจ หรอืความเหน่ือยล้า 
และยงัมผีลต่อความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวัซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชกิในครอบครวั และยงัส่งผลต่อค่าใชจ้่ายขององคก์าร ทัง้น้ีเน่ืองจากความขดัแยง้ระหว่างงาน
กบัครอบครวันําไปสู่อตัราการขาดงานสูงของพนักงาน และทําใหร้ะดบัการปฏบิตังิานต่ําลง โดยมี
รายงานระบุว่า พนักงานที่เกิดปญัหาความไม่สมดุลระหว่างการทํางานกบัครอบครวั ขาดงาน
ประมาณ 4.5 วนั ต่อ 6 เดอืน ในขณะทีพ่นกังานทีไ่มป่ระสบปญัหานัน้ขาดงานเพยีง 2.5 วนั ต่อ 6 เดอืน 
ซึง่สามารถประเมนิค่าเสยีหายไดถ้งึประมาณ 2.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัเป็นอยา่งน้อย นอกจากนัน้ 
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พนักงานซึง่ประสบกบัปญัหาน้ียงัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะหางานใหมท่ํา ซึง่จากการศกึษาพนกังานจํานวน 
1000 คน ทีท่ํางานในบรษิทัอเมรกินั ระบุว่ารอ้ยละ 49 ของพนักงานชาย และรอ้ยละ 39 ของ
พนักงานหญงิที่ประสบปญัหาไม่สมดุลระหว่างงานกบัครอบครวั มคีวามตัง้ใจที่จะลาออกจากงาน
เพีอ่หางานใหมท่าํ ซึง่การลาออกจากงาน ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อองคก์ารในการสญูเสยีพนกังานที่
มคีา่ขององคก์ารและยงัมคีา่ใชจ้า่ยในการจดัจา้งและฝึกอบรมใหก้บัพนกังานใหม ่

 เปเรวแีละฮอชวาเตอร ์(ดวงหทยั คชเสนี. 2549: 50; อา้งองิจาก Perewee; & Hochwarter. 
1999) ศกึษาผลทางลบจากความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัทีม่ต่ีอความพงึพอใจในงานและ
ความพึงพอใจในชีวิต โดยผู้วิจัยคาดว่าการมีประสบการณ์เรื่องความขดัแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครวัจะลดการบรรลุในสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณคา่ (value attainment) ซึง่นําไปสูก่ารลดความพงึพอใจ
ในงานและความพงึพอใจในชวีติ ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 270 คน ทีท่าํงานเป็นผูจ้ดัการโรงแรมบ่งชี้
วา่การบรรลุสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณคา่น้ีเป็นตวัแปรสง่ผา่นระหว่างการทีง่านเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั และ
การทีค่รอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายการทํางาน กบัทัง้ความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยจึงสรุปว่า ตัวแปรการบรรลุสิ่งที่บุคคลให้คุณค่าน้ีสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ทางลบระหว่างตวัแปรความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั ความพงึพอใจในงาน
และความพงึพอใจในชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 อดมัสแ์ละคณะ (ตตยิา เอมซบุ์ตร. 2542: 56; อา้งองิจาก Adams; others. 1996) ไดศ้กึษาถงึ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเกี่ยวข้องผูกพนักับงานและครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมกับ
ครอบครวั และความขดัแยง้ระหว่างการทาํงานกบัครอบครวั กบัความพงึพอใจในงานและชวีติ โดย
กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานทีอ่าศยัอยูก่บัสมาชกิครอบครวัอยา่งน้อย 1 คน จํานวน 163 คน พบว่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการทาํงานกบัครอบครวั มผีลกระทบต่อความพงึพอใจในชวีติและงาน รวมถงึ
ระดับของความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานและครอบครัวที่พนักงานมีนัน้ ก็มีความเกี่ยวข้องใน
ความสมัพนัธด์งักล่าว และความขดัแยง้ทีเ่กดิจากงานเขา้ไปขดัขวางครอบครวัในระดบัสงูจะเป็นตวั
ทํานายถึงระดบัของการสนับสนุนของทางสงัคมจากครอบครวัในด้านอารมณ์ และด้านอุปกรณ์ 
สิง่ของในระดบัที่ตํ่า นอกจากน้ี การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัในดา้นอารมณ์ และอุปกรณ์ 
สิง่ของมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความขดัแยง้ทีเ่กดิจากครอบครวัเขา้ไปขดัขวางงาน 

 จดัจ ์และคณะ (สุธดิา เรอืงศริ.ิ 2548: 29; อา้งองิจาก Judge; others. 1993) ศกึษาความ
พงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงานกบัความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ในผูบ้รหิาร 1,388 คน 
พบวา่ ความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวก และผูบ้รหิารทีม่ี
ความขดัแยง้ระหวา่งงานและครอบครวัจะมคีวามพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติตํ่า 

บาลม์ฟอรต์ และ การด์เนอร ์ (นฏัชุกา คาํวนิิจ. 2551: 32; อา้งองิจาก Balmforte; & Gardner. 
2006) ศกึษารปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างงานกบัครอบครวัทีส่ง่ผลต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ์
ทีร่าบรื่นในการทํางาน ถ้าพนักงานสามารถปฏบิตังิานไดด้โีดยไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์าร ซึ่ง
ส่งผลต่อองค์การในทางบวกคอื พนักงานมคีวามพงึพอใจในงาน มคีวามผูกพนัต่อองค์การ และมี
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีและพบว่าถ้าพนักงานปฏบิตังิานดว้ยความยากลําบาก ไม่ไดร้บัการ
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สนับสนุนจากองคก์ารแลว้จะส่งผลกระทบต่อวามสมัพนัธก์บับุคคลในครอบครวัและมคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารดว้ย ผลลพัธ์ของการปฏบิตังิาน แก่ ความพงึ
พอใจในงาน ความผูกพนัในงาน ผลผลติ การตัง้ใจที่จะลาออก และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององคก์าร ส่วนผลลพัธ์ของความสมัพนัธ์ในครอบครวั ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในชวีติสมรส หน้าที่
ความรบัผดิชอบในครอบครวั การสบัสนในบทบาท และความเครยีดในการดาํเนินชวีติ ยงัพบอกีว่า
ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ความขดัแยง้ระหว่างครอบครวัและการทํางานส่งผลลบต่อ
พฤตกิรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืและพฤตกิรรมการสาํนึกในหน้าที ่

 เชลสิา ศริเิหมนัต์ (2551: 59-61) ได้ศกึษาคน้คว้าเรื่องความขดัแยง้ระหว่างงานกบั
ครอบครวั สมัพนัธภาพกับผู้บังคบับัญชา และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
ปราบปรามยาเสพตดิ ในเขตภาคเหนือ พบวา่ ความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัพฤตกิรรมต่อตา้นการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ราบปรามยาเสพตดิ ในเขตภาคเหนือ 

 ตตยิา เอมซบุ์ตร (2542: 208) ไดศ้กึษาเรื่องความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั การ
สนับสนุนทางสงัคม และคุณภาพชวีติของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลติรองเทา้ พบว่า ความ
ขดัแย้งระหว่างการทํางานกบัครอบครวัโดยรวมและความขดัแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปขดัขวาง
ครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัคุณภาพชวีติการทาํงานและคุณภาพชวีติครอบครวัโดยรวมและ
ในรายด้านทุกด้าน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติ และความขดัแย้งที่เกิดขึ้นจากครอบครวัเข้าไป
ขดัขวางงานมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชีวิตของการทาํงานและคุณภาพชีวิตครอบครวั
โดยรวมและในรายดา้นทุกดา้น อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิและสอดคล้องกบัการศกึษาของ บารชิ 
(Barich. 1994) ทีศ่กึษาพบวา่ ความขดัแยง้ระวา่งการทาํงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
ความพงึพอใจในงาน และความพงึพอใจในครอบครวั เบเดยีน (Bedeian. 1988) ศกึษาพบว่า ความ
ขดัแยง้ระหวา่งการทาํงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัความไมพ่งึพอใจในงาน ลดความพงึพอใจ
ในชวีติ ลดความพงึพอใจในชวีติสมรสและครอบครวั และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ฟรอนและคณะ 
(Frone; others. 1992) ศกึษาพบวา่ ความขดัแยง้ระว่างการทาํงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์าง
ลบกบัความพงึพอใจในงาน 

 สธุดิา เรอืงศริ ิ(2548: 63-67) ศกึษาระดบัเชาวอ์ารมณ์ ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั 
และความพงึพอใจในงานของพนักงานฝ่ายบรกิารจดัจําหน่ายบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยีกรุ๊ป จํากดั
(มหาชน) ผลการศกึษาคน้ควา้พบว่า ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์างลบ
กบัความพงึพอใจในงาน และพนักงานทีม่คีวามขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัต่างกนั มคีวามพงึ
พอใจในงานไมต่่างกนั 

 
 



บทท่ี  3 
วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
3. การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
4. การจดัทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี  เป็นพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานครทีม่จีาํนวนเตยีงมากกวา่หรอืเทา่กบั 250 เตยีง จาํนวนรวม 4,387 คน 
2. กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ีเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับผู้ปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่จีํานวนเตยีงมากกว่าหรอืเท่ากบั   งเตยี250  จํานวน
367 คน โดยผูว้จิยักําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของยามาเน่ โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ .05 
(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540; อา้งองิจาก Yamane. 1967: 580-581)  จากรายงานรายชื่อ สถานพยาบาล
ประเภทที่รบัผู้ป่วยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกองการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ขอ้มลู ณ กนัยายน 2553 โดยมโีรงพยาบาลเอกชนทีม่จีาํนวนเตยีงมากกวา่
หรอืเทา่กบั 250 เตยีง มจีาํนวน 11 แหง่  

3. ตวัแปรท่ีศึกษา  
 3.1 ความพงึพอใจในงาน 5 ดา้น ได้แก่ ตวังาน หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน รายได ้

และความกา้วหน้า 
3.2 ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
3.3 ความพงึพอใจในชวีติ 

 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน 
2. แบบสอบถามความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
3. แบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติ 
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การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคอืแบบสอบถามความพงึพอใจ

ในงาน  แบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั และแบบสอบถามความพงึ
พอใจในชวีติ โดยมกีารดาํเนินการสรา้ง ดงัน้ี 

1.  ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ความพงึพอใจในงาน ความ
ขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัและความพงึพอใจในชวีติ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม 

2.  กําหนดขอบเขตและโครงสรา้งของเน้ือหา นํามาสรา้งขอ้คําถามโดยใหค้รอบคลุมใน
กรอบความหมายของตวัแปรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าและ
ครอบคลุมนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม และสรา้งแบบสอบถามโดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ตําแหน่งงาน รายได ้จํานวนชัว่โมง สงักดัแผนกที่ทํางาน ระยะเวลาที่ทํางานอยู่ในองค์กรปจัจุบนั 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบหรอืเตมิคาํ จาํนวนทัง้สิน้ 8 ขอ้ 

สว่นที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน เป็นแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยข้อ
คาํถาม 21 ขอ้ วดัความพงึพอใจในงานดา้นตวังาน 5 ขอ้ ดา้นหวัหน้างาน 5 ขอ้ ดา้นเพื่อนรว่มงาน 
4 ขอ้ ดา้นรายได ้3 ขอ้ ดา้นความก้าวหน้า 4 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบเป็นแบบมาตรประเมนิค่า    
ลเิคริต์ (Likert Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิง่ (ในตอนแรกแบบสอบถามน้ีจะประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม 25 ขอ้ วดัความพงึพอใจในงานดา้นตวั
งาน 5 ขอ้ ดา้นหวัหน้างาน 5 ขอ้ ดา้นเพื่อนร่วมงาน 5 ขอ้ ดา้นรายได ้5 ขอ้ ดา้นความกา้วหน้า 5 
ขอ้ เมื่อไดข้อ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิทําใหไ้ดข้อ้สอบเป็นจํานวน 21 ขอ้ โดยเลอืกจากขอ้ทีม่คี่า
ดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.66) 

สว่นที ่3 แบบสอบถามความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั เป็นแบบสอบถามที่
ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ โดยลกัษณะแบบสอบเป็นแบบมาตรประเมนิค่าลิเคริ์ต (Likert 
Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ (ในตอน
แรกแบบสอบถามน้ีจะประกอบไปดว้ยขอ้คําถาม 8 ขอ้ เมื่อไดข้อ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิทําใหไ้ด้
ขอ้สอบเป็นจาํนวน 7 ขอ้ โดยเลอืกจากขอ้ทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.66) 

สว่นที ่4  แบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติ เป็นแบบสอบถามทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม 
5 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบเป็นแบบมาตรประเมนิค่าลเิคริต์ (Likert Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ (ในตอนแรกแบบสอบถามน้ีจะประกอบ
ไปดว้ยขอ้คําถาม 5 ขอ้ เมื่อไดข้อ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิทําใหไ้ดข้อ้สอบเป็นจํานวน 5 ขอ้ โดย
เลอืกจากขอ้ทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.66) 
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ในการแปลผลนัน้จะมกีารแปลผลคะแนนของแบบสอบถามในส่วนที ่2-4 โดยรวมคะแนน
ขอ้คาํถามทุกขอ้ของแต่สว่น คะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามในแต่ละสว่นจะแทนระดบัความ
พงึพอใจในงานในดา้นต่าง ๆ ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั และความพงึพอใจใน
ชวีติ ของแต่ละบุคคลตามลาํดบั 

เกณฑใ์นการใหค้ะแนนในมาตรประเมนิคา่แบบลเิคริต์ (Likert Scale) ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 
 ระดบัคะแนน 

ขอ้คาํถามเชงิบวก ขอ้คาํถามเชงิลบ 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 5 1 
เหน็ดว้ย 4 2 
ไมแ่น่ใจ 3 3 
ไมเ่หน็ดว้ย 2 4 
ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 1 5 

 
3.  ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไ่ด ้ไปหาความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์ (Face Validity) โดย

นําไปใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ3 คน คอื อาจารย ์ดร. รณิดา เชยชุ่ม อาจารยป์ระจาํภาควชิาการวดัผลและ
วจิยัการศกึษา อาจารย์ ดร. สกล วรเจญิศร ีและอาจารย์ ดร. ธรีะภาพ เพชรมาลยักุล อาจารย์
ประจําภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา และภาษา
ที่ใชใ้หส้อดคล้องกบันิยามศพัท์และความมุ่งหมายของการศกึษาคน้คว้าจากนัน้จงึนํามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ

4.  ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒไิปทดลอง
ใช ้ (Try Out) กบัพยาบาลวชิาชพีระดบัผูป้ฏบิตังิานโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ี
จํานวนเตยีงมากกว่าหรอืเท่ากบั 250 เตยีง จํานวน   40  คน ซึ่งมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่าง 
แลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

5.  ผู้วิจยันําแบบสอบถามที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา่ (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 131-
132) ซึง่ส่วนที ่1 แบบสอบถามความพงึพอใจในงานไดค้่าระดบัความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั .94 ส่วนที ่2 
แบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัได้ค่าระดบัความเชื่อมัน่ที่ระดบั .78 
และสว่นที ่3  แบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติไดค้า่ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั .90 

6.  นําแบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อมัน่แล้วไปใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ต่อไป โดยขอ้
คาํถามในสว่นที ่2 3 และ4 จะประกอบขอ้คาํถามทัง้เชงิบวกและเชงิลบ มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
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   คาํถามเชงิบวก   คาํถามเชงิลบ 
จรงิมากทีส่ดุ          5            1 
จรงิมาก           4            2 
จรงิบางสว่น          3            3 
จรงิน้อย          2            4 
จรงิน้อยทีส่ดุ          1            5 

 
เกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉลีย่ กาํหนดไวด้งัน้ี 
คะแนนเฉลีย่  4.50 - 5.00 หมายถงึ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนนเฉลีย่  3.50 - 4.49 หมายถงึ อยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลีย่  2.50 - 3.49 หมายถงึ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  1.50 - 2.49 หมายถงึ อยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉลีย่  1.00 - 1.49 หมายถงึ อยูใ่นระดบัน้อยมาก  
  

 
ตวัอย่างแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัและ

ความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 
คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการศกึษาคน้ควา้เท่านัน้ ขอ้มลูทีท่่านตอบจะ
เป็นความลบัและใชเ้พื่อเป็นประโยชน์สําหรบัในการศกึษาวจิยัเท่านัน้ คําตอบของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การงานของท่านแต่ประการใดทัง้สิ้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจรงิที่ตรงกบัความคดิเหน็และความรูสกึของท่านมากที่สุด และโปรด
ตอบใหค้รบทุขอ้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น คอื 

สว่นที ่1  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2  แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน 
สว่นที ่3  แบบสอบถามความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
สว่นที ่4  แบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติ 
 
พรอ้มกนัน้ี ผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณสาํหรบัการใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม

มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง : โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้เตมิขอ้ความลงในช่องว่าง หรอืทําเครื่องหมาย 

  ตรงหน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของทา่น และโปรดทาํทุกขอ้ 
 
1. เพศ ( ) ชาย 

( ) หญงิ 
 
2. อาย ุ ..........ปี 
 
3. สถานภาพสมรส ( ) โสด 

( ) สมรส 
( ) อื่น ๆ ระบุ....... 

 
 
4. รายได ้  ( ) ตํ่ากวา่ 15,000 บาท/เดอืน 
   ( ) 15,000 – 35,000 บาท/เดอืน 
   ( ) 35,001 – 55,000 บาท/เดอืน 
   ( ) 55,001 บาทขึน้ใป 
 
5. จาํนวนชัว่โมง  ( ) น้อยกวา่ 50 ชัว่โมง/สปัดาห ์
   ( ) 50 – 60 ชัว่โมง/สปัดาห ์
   ( ) 61 – 70 ชัว่โมง/สปัดาห ์
   ( ) มากกวา่ 70 ชัว่โมง/สปัดาห ์
 
6. สงักดัแผนกทีท่าํงาน  ( ) ผูป้ว่ยนอก 
    ( ) ผูป้ว่ยใน  
 
7. ระยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั ( ) น้อยกวา่ 1 ปี 
      ( )  1 - 5 ปี 
      ( )  6 – 10 ปี 
      ( ) มากกวา่ 10 ปี 
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ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
คาํช้ีแจง : โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี และทาํเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ 

 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 

 
ขอ้ความ 

 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
1.งานทีท่าํตรงกบัความถนดัและ
วชิาชพีของตนเอง 

     

2.งานทีฉ่นัทาํอยูใ่นปจัจุบนัเป็นงานที่
ฉนัรกั 

     

3.ฉนัมคีวามสขุ มกัมสีว่นรว่มในการ
แสดงความคดิเหน็ในงานของฉนั 

     

3.ฉนัคดิวา่ประสบความสาํเรจ็ในงาน
ทีร่บัผดิชอบ 

     

5.ฉนัมคีวามพอใจในงานทีฉ่นัทาํ      

6…………………………………..      

 
ขอ้ความ 

ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
1.งานทีฉ่นัทาํอยูท่าํใหฉ้นัไมม่เีวลา
ใกลช้ดิกบัสมาชกิในครอบครวั 

     

2.ระหวา่งทีฉ่นัทาํงาน ฉนัมคีวาม
กงัวลถงึลกูๆหรอืสมาชกิในครอบครวั 

     

3.ฉนัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก
ในการทีจ่ะจดัการสิง่ต่างๆใหก้บัลกูๆ
หรอืสมาชกิในครอบครวัใหเ้รยีบรอ้ย
ขณะทีฉ่นัทาํงาน  

     

4.เวลาทาํงานของฉนัมคีวามขดัแยง้
กบัการใชช้วีติในครอบครวั 

     

5.ฉนัทาํงานปรมิาณมากจน ลมืสนใจ
นึกถงึครอบครวั 

     

6……………………………………..      
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ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิต 

 
การจดัทาํข้อมลู 
 1. ผูว้จิยัไดข้อ้มลูจากการไปเกบ็ดว้ยตนเอง โดยเริม่จากการหารายชื่อโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มจีํานวนเตียงมากกว่าหรอืเท่ากบั 250 เตียง ซึ่งในการทําวจิยัครัง้น้ีได้
ขอ้มลูมาจากประเภทสถานพยาบาลเอกชนทีร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื ภายในเขตกรุงเทพมหานคร สาํนกั
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ขอ้มลู ณ กนัยายน 2554  
จากนัน้จงึขอหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ และนําไปยื่นตามโรงพยาบาลที่อยู่ในเงื่อนไข และขอข้อมูลจํานวนพยาบาลและ
ผูช้่วยพยาบาลเพื่อใชใ้นการกําหนดกลุ่มตวัอยา่ง จากนัน้ผูว้จิยัจงึไดไ้ปเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองและไป
เกบ็ตามจุดทีท่างโรงพยาบาลอนุญาตโดยกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดน้ัน้ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย  
 2. ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามทีค่นืมาและมคีําตอบทีส่มบูรณ์ จํานวน 367 ฉบบั ตรงกบั
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 367 คน คดิเป็น รอ้ยละ 100 ของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นพยาบาลที่ปฏบิตัิงาน    
ในแผนกผูป้่วยนอก และผูป้่วยใน โรงพยาบาลเอกชน ทัง้หมด 10 โรงพยาบาล ที่อยู่ในจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
ขอ้ความ 

ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
1.ฉนัคดิวา่ชวีติในปจัจุบนัมคีวาม
สมบรูณ์แบบเหมอืนอุดมคตใินใจมาก 

     

2.สภาพชวีติของฉนัจดัไดว้า่มี
คุณภาพชวีติในระดบัทีด่มีาก 

     

3.ฉนัมคีวามสขุในการดาํเนินชวีติใน
แต่ละวนั 

     

4.ฉนัประสบความสาํเรจ็ในเป้าหมาย
ของชวีติทีฉ่นัไดต้ัง้ไว ้

     

5.ฉนัไมต่อ้งการเปลีย่นแปลงชวีติไป
จากเดมิทีเ่ป็นอยู ่

     

6…………………………………….      
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้สงักดั
แผนกทีท่ํางาน จํานวนชัว่โมง ระยะเวลาทีท่ํางานอยู่ในองคก์รปจัจุบนั สถติทิีใ่ชค้อืการหาค่าเฉลี่ย 
(mean) และรอ้ยละ (percentage)การนําเสนอขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแสดงจาํนวนและ
ค่ารอ้ยละ จาํแนกตามตวัแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน รายได ้จาํนวนชัว่โมงทํางาน 
สงักดัแผนกทีท่าํงาน และระยะเวลาทีท่ํางานอยู่ในองคก์รปจัจุบนั และ นําเสนอค่าเฉลีย่ (mean) ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และคา่ระดบัในแต่ละดา้นของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 2.  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้ระหว่างบทบาท
งานกบัครอบครวัของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
คะแนนความพงึพอใจในชวีติเมื่อพจิารณาตามตวัแปรความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้ระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวั ดว้ยสถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ 2 ทาง (Two-way ANOVA) 
 3.  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้ระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน จําแนกตามตวัแปร 
สงักดัแผนกทีท่าํงานโดยการทดสอบคา่สถติทิ ี(t - distribution) 
 4.  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงาน ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงาน
กบัครอบครวั กบัความพงึพอใจในชวีติดว้ยสถติสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation) 
 5.  วเิคราะหอ์ทิธพิลความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั
ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในชวีติดว้ยสถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 
 
 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบและศกึษาความสมัพนัธข์องความพงึพอใจในงาน
และความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัที่มต่ีอความพงึพอใจในชวีติ และอทิธิพลของ
ความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัทีม่ต่ีอความพงึพอใจในชวีติ
ของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน ผูว้จิยัไดไ้ดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
 1. สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 2. การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 เพื่อใหเ้ขา้ใจการแปลผลและแปลความหมายของการวเิคราะห์ขอ้มูลได้ตรงกนั ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูในบทน้ี  ผูว้จิยัจงึไดใ้ชส้ญัลกัษณ์  อกัษรยอ่  และคาํยอ่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 N แทน จาํนวนคนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน คา่เฉลีย่ของคะแนน 
 S.D. แทน คา่คะแนนสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอสิระ (Degree  of  freedom) 
 SS แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Sum  of  Squares) 
 MS แทน คา่เฉลีย่ของผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Mean  Squares) 
 t แทน คา่สถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบกลุ่มสองกลุ่ม (t-test) 
 F แทน คา่สถติทิีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกลุ่มตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป (F-test)  
 * แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง โดยแสดงจํานวนและค่ารอ้ยละ จําแนกตามตวัแปร
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน รายได้ จํานวนชัว่โมงทํางาน สงักดัแผนกที่ทํางาน 
และระยะเวลาที่ทํางานอยู่ในองค์กรปจัจุบนั และค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และค่าระดบัในแต่ละดา้นของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
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 ตอนที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้
ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน โดยการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนคะแนนความพงึพอใจในชวีติเมือ่พจิารณาตามตวัแปรความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้
ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั  
 ตอนที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้
ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน จาํแนกตามสงักดัแผนก
ทีท่าํงาน 
 ตอนที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้
ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั กบัความพงึพอใจในชวีติพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 ตอนที่ 5 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบั
ครอบครวัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในชวีติพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะห์ขอ้มูล และเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง ผลการวเิคราะหข์อ้มูล
ตามลาํดบั  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง โดยแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ จาํแนก
ตามตวัแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน รายได้ จาํนวนชัว่โมงทํางาน สงักดั
แผนกท่ีทํางาน และระยะเวลาท่ีทํางานอยู่ในองค์กรปัจจุบนั และค่าเฉล่ีย (mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดบัในแต่ละด้านของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาล
เอกชน(n = 367) ดงัปรากฏในตาราง 1-2 
 
ตาราง 1  จาํนวนและคา่รอ้ยละ จาํแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้สงักดัแผนกที ่
 ทาํงาน จาํนวนชัว่โมงทาํงาน และระยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั   
 

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1.เพศ 
     1.1 ชาย 

 
19 

 
5.20 

     1.2 หญงิ 348 94.80 
รวม 367 100.0 
2.อาย ุ
     2.1 20 ปี- 31 ปี 

 
242 

 
65.90 

     2.2 32 ปี- 58 ปี 125 34.10 
รวม 367 100.0 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
3.สถานภาพสมรส 
     3.1 โสด 

 
272 

 
74.10 

     3.2 สมรส 90 24.50 
     3.3 อื่น ๆ 5 1.40 
รวม 367 100.0 
4.รายได ้
     4.1 ตํ่ากวา่ 15,000 บาท/เดอืน 
     4.2 15,001 - 35,000 บาท/    เดอืน 
     4.3 35,001 - 55,000 บาท/เดอืน 
     4.4 55,001 บาทขึน้ไป 

 
 34 
211 
107 
 15 

 
9.30 
57.50 
29.20 
 4.10 

รวม 367 100.0 
  5.สงักดัแผนกทีท่าํงาน   
     5.1 ผูป้ว่ยนอก  
     5.2 ผูป้ว่ยใน 

 
102 
265 

 
27.80 
72.20 

รวม 367 100.0 
6.จาํนวนชัว่โมงปฏบิตังิาน 
     6.1 น้อยกวา่ 50 ชัว่โมง/สปัดาห ์
     6.2 50 - 60 ชัว่โมง/สปัดาห ์
     6.3 61 - 70 ชัว่โมง/สปัดาห ์ 
     6.4 มากกวา่ 70 ชัว่โมง/สปัดาห ์      

 
66 
165 
81 
55 

 
18.00 
45.00 
22.10 
15.00 

รวม              367 100.0 
7.ระยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์ร 
     7.1 น้อยกวา่ 1 ปี 
     7.2 1 - 5 ปี 

 
66 
153 

 
18.00 
41.70 

     7.3 6 - 10 ปี 
     7.4 มากกวา่ 10 ปี 

104 
44 

28.30 
12.00 

รวม 367 100.0 
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จากตาราง 1 พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 348 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
94.80ทีเ่หลอืเป็นเพศชายจาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.20  กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 
20 ถงึ 31 ปี จาํนวน 242คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.90ทีเ่หลอืมอีายุระหว่าง 32 ปี ถงึ 58 ปี จาํนวน 125
คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.10 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 272คน คดิเป็นรอ้ยละ 
74.10 รองลงมามสีถานภาพสมรส จํานวน 90คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
รายไดร้ะหว่าง 15,001 – 35,000 บาท/เดอืน จํานวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 รองลงมามี
รายไดร้ะหว่าง 35,001 – 55,000 บาท/เดอืน จาํนวน 107คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.20 มรีายไดต้ํ่ากว่า 
15,000 บาท/เดอืน จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.30 และมรีายได ้55,001 ขึน้ไป จาํนวน 15 คน 
คดิเป็นร้อยละ 4.10 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สงักดัแผนกผู้ป่วยใน จํานวน 265 คน คดิเป็นร้อยละ 
72.20 ทีเ่หลอืสงักดัแผนกผูป้ว่ยนอก จาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.80  กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่
มจีาํนวนชัว่โมงปฏบิตังิานระหว่าง 50 – 60  ชัว่โมง/สปัดาห ์จาํนวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00
รองลงมามจีาํนวนชัว่โมงปฏบิตังิานระหว่าง 61 – 70  ชัว่โมง/สปัดาห ์จาํนวน 81คน คดิเป็นรอ้ยละ
22.10  มจีํานวนชัว่โมงปฏบิตังิานน้อยกว่า 20 ชัว่โมง/สปัดาหจ์ํานวน66คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 
และมจีํานวนชัว่โมงปฏบิตัิงานมากกว่า 70 ชัว่โมง/สปัดาห์ จํานวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 
กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีะยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั  1 - 5 ปี จาํนวน 153คน คดิเป็น
รอ้ยละ 41.70 รองลงมามรีะยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั 6 - 10 ปี จาํนวน 104คน คดิเป็น
รอ้ยละ 28.30 มรีะยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั น้อยกวา่ 1 ปี จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.00 และมรีะยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั จาํนวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 
 
ตาราง 2 คา่เฉลีย่ (mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และคา่ระดบัในแต่ละดา้นของพยาบาล 
 ประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน (n = 367) 
 
    Mean Std. Deviation คา่ระดบั 
ความพงึพอใจในงาน 3.85 .455 มาก 
ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาท
งานกบัครอบครวั 

       3.47 .776 ปานกลาง 

ความพงึพอใจในชวีติ 3.25 .757 ปานกลาง 
 
จากตาราง 2 พบว่า ระดบัความพงึพอใจในงาน ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบั

ครอบครวัและความพงึพอใจในชวีติ อยู่ในระดบัมาก ปานกลาง และปานกลาง ตามลําดบั โดยมี
คะแนนเฉลีย่ในแต่ละดา้น = 3.83 , 3.46 และ3.23 ตามลาํดบั  
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนความพึงพอใจในชีวิตของ

พยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน เม่ือพิจารณาตามตวัแปรความพึงพอใจในงาน 

และความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 

 
ตาราง 3 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนคะแนนความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการใน 
 โรงพยาบาลเอกชน เมือ่พจิารณาตามตวัแปรความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้ระหวา่ง 
 บทบาทงานกบัครอบครวั (n = 367) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

ความพงึพอใจในงาน 37.497 1 37.497 81.593** 

ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทฯ 1.926 1 1.926 4.192* 

ปฏสิมัพนัธ ์ 3.151 1 3.151 1.201 

ความคลาดเคลื่อน 162.682 354 .460  

รวม 4014.720 358 
 

. 

 
* แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 3 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีระดบัความพึงพอใจในงาน และระดบัความ
ขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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 ตอนท่ี 3 ผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และ
ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลวิชาชีพ จาํแนกตามสงักดัแผนก
ท่ีทาํงาน  
 
ตาราง 4 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในงาน ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั  

และความพงึพอใจในชวีติ ของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน จาํแนกตามสงักดั
แผนกทีท่าํงาน (n = 367) 

 
 ผูป้ว่ยนอก (n = 102) ผูป้ว่ยใน (n = 265) t P 

  Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation   
ความพงึพอใจในงาน 3.74 

 
     .519 
 

3.89 
 

     .423 
 

2.746* .006 

ความขดัแยง้ระหวา่ง
บทบาทงานกบั
ครอบครวั 

 
3.26 .855 3.55 .729 

 
3.277* 

 
.001 

       
ความพงึพอใจในชวีติ 3.14 .766 3.29 .750 1.706 .089 
       
 
 จากตาราง 4 พบว่า พยาบาลทีม่สีงักดัแผนกที่ทํางานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในงาน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบว่า พยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้ว่ยในมคีวาม
พงึพอใจในงานมากกว่าพยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้่วยนอก พยาบาลทีม่สีงักดัแผนกทีท่ํางานต่างกนั 
มคีวามขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
โดยพบว่า พยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้่วยในมคีวามขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัมากกว่า
พยาบาลของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน ทีส่งักดัแผนกผูป้ว่ยนอก พยาบาลวชิาชพี ที่
มสีงักดัแผนกทีท่าํงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติไมแ่ตกต่างกนั  
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 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความ

ขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัครอบครวักบัความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาล

ประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 

 
ตาราง 5  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบั 
 ครอบครวัครอบครวักบัความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน  
 (n = 367) 
 

ตวัแปร (X1) (X2) (Y) 

ความพงึพอใจในงาน (X1) - -.042 .574** 
ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานฯ

(X2) 
 - 

-.119* 

ความพงึพอใจในชวีติ (Y)   - 

 
 จากตาราง 5  พบว่า ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความพงึพอใจใน
ชวีติของพยาบาลวชิาชพี (r = .574, p < .001)และความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลวชิาชพี (r = .119, p < .05) 
 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานและความขดัแย้งระหว่างบทบาท
งานกบัครอบครวัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ (Ytot) 
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ตาราง 6 ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูของความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหวา่งบทบาท 
 งานกบัครอบครวัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลวชิาชพี(Ytot) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 70.817 2 35.408 92.858 .000 
ภายในกลุ่ม 138.418 363    

รวม 209.235 365    
 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู (Multiple R)    .582 
ประสทิธภิาพในการทาํนาย (R Square)     .338 
ประสทิธภิาพในการทาํนายทีป่รบัแลว้ (Adjusted R Square)  .335 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทาํนาย (Standaed Error)  .617 
 

ตวัแปรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่(Constant) -.068 .316  -.215 .830 
ความพงึพอใจในงาน (X1) .947 .071 .570 13.341 .000 
ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาท
งานกบัครอบครวั(X2) 

-.092 .042 -.095 -2.219 .027 

 
จากตาราง 6 พบว่า ตวัแปรที่ไดร้บัคดัเลอืกเขา้สมการ คอื ความพงึพอใจในงาน(X1) และ

ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั(X2) โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (Multiple 
R)  เท่ากบั .582 ค่าประสทิธภิาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .338 หมายถงึ ความพงึพอใจ
ในงาน(X1) และความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั(X2) สามารถทาํนายความพงึพอใจใน
ชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ (Ytot)ได้ร้อยละ 33.8 ค่าประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted R Square) เท่ากบั .335 หมายถงึ ความพงึพอใจในงาน(X1) และความขดัแยง้ระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวั(X2) สามารถทํานายความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลวชิาชพี (Ytot)ที่มี
การปรบัแลว้ไดร้อ้ยละ 33.5 คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทาํนาย(Standaed Error) เท่ากบั 
.617 ซึ่งในลกัษณะน้ีแสดงว่า ความพงึพอใจในงาน(X1) และความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบั
ครอบครวั(X2) สง่ผลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลวชิาชพี (Ytot) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 โดยสามารถเขยีนเป็นรปูสมการวเิคราะหก์ารถดถอยได ้ดงัน้ี 

Ytot = -0.068 + .947(X1)  + (- 0.092)(X2) 



บทท่ี  5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายและวิธีการค้นคว้า 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1.  เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแยง้ระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน  

 2.  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชีวติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน จําแนกตามตวัแปรสงักดั
แผนกทีท่าํงาน 

 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาท
งานกบัครอบครวักบัความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 

 4.  เพื่อศกึษาสมการพยากรณ์ของความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาท
งานกบัครอบครวัทีม่ต่ีอความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 
 
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี  เป็นพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานครทีม่จีาํนวนเตยีงมากกวา่หรอืเทา่กบั 250 เตยีง จาํนวนรวม 4,387 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ น้ีเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับผู้ปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่จีํานวนเตยีงมากกว่าหรอืเท่ากบั 250 เตยีง จํานวน
367 คน โดยผูว้จิยักําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของยามาเน่ โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ .05 
(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540; อา้งองิจาก Yamane. 1967: 580-581) จากรายงานรายชื่อ สถานพยาบาล
ประเภทที่รบัผู้ป่วยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกองการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ขอ้มลู ณ กนัยายน 2553 โดยมโีรงพยาบาลเอกชนทีม่จีาํนวนเตยีงมากกวา่
หรอืเทา่กบั 250 เตยีง มจีาํนวน 11 แหง่ 
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ี ผู้วิจยัได้สร้างโดยได้แนวคิดมาจากการศึกษา

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความพึงพอใจในงาน ความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัและความพงึพอใจในชวีติ และกําหนดขอบเขตและโครงสรา้งของเน้ือหา
แบบสอบถาม จากนัน้จงึนํามาสรา้งขอ้คาํถามโดยใหค้รอบคลุมกรอบความหมายของตวัแปรต่าง ๆ 
ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาคน้ควา้และครอบคลุมนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสรา้งแบบสอบถาม และสรา้งแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายได้ จํานวนชัว่โมง สงักัดแผนกที่ทํางาน ระยะเวลาที่ทํางานอยู่ในองค์กรปจัจุบัน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบหรอืเตมิคาํ จาํนวนทัง้สิน้ 8 ขอ้ 

สว่นที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน เป็นแบบสอบถามทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม 
21 ขอ้ วดัความพงึพอใจในงานดา้นตวังาน 5 ขอ้ ดา้นหวัหน้างาน 5 ขอ้ ดา้นเพื่อนร่วมงาน 4 ขอ้ 
ดา้นรายได ้3 ขอ้ ดา้นความกา้วหน้า 4 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบเป็นแบบมาตรประเมนิค่า   ลเิคริต์ 
(Likert Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

สว่นที ่3 แบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั เป็นแบบสอบถามที่
ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ โดยลกัษณะแบบสอบเป็นแบบมาตรประเมนิค่าลิเคริ์ต (Likert 
Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

สว่นที ่4 แบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติ เป็นแบบสอบถามทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม  
5 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบเป็นแบบมาตรประเมนิค่าลเิคริต์ (Likert Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ในการแปลผลนัน้มกีารแปลผลคะแนนของแบบสอบถามในสว่นที ่2-4 โดยรวมคะแนนขอ้
คาํถามทุกขอ้ของแต่สว่น คะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามในแต่ละสว่นจะแทนระดบัความพงึ
พอใจในงานในดา้นต่าง ๆ ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั และความพงึพอใจในชวีติ 
ของแต่ละบุคคลตามลาํดบั 

ผูว้จิยัได้นําแบบสอบถามที่ไดไ้ปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิกีารหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา่ (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 131-
132) ซึง่สว่นที ่1 ความพงึพอใจในงานไดค้่าความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั .94  สว่นที ่2 ความขดัแยง้ระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัไดค้่าความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั .78 และสว่นที ่3 ความพงึพอใจในชวีติไดค้่า
ความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั .90 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 367 คน จากนั ้นผู้วิจัยได้นํา
แบบสอบถามฉบบัที่สมบูรณ์มาตรวจคะแนนวเิคราะห์ผล เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในงาน 
ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั  และความพงึพอใจในชวีติ จาํแนกตามตวัแปรสงักดั
แผนกที่ทํางาน เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงานและความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัทีม่ต่ีอความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน
วเิคราะห ์และเพื่อวเิคราะหอ์ทิธพิลของความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงาน
กบัครอบครวัทีม่ต่ีอความพงึพอใจในชวีติ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีผูว้จิยัวเิคราะหผ์ลการศกึษาคน้ควา้ ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้สงักดัแผนกที่
ทาํงาน จาํนวนชัว่โมง ระยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั โดยการหาค่าเฉลีย่ (mean) และรอ้ย
ละ (percentage) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดบัในแต่ละดา้นของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชน 
 2.  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชีวติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนโดยการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนคะแนนความพงึพอใจในชวีติ เมื่อพจิารณาตามตวัแปรความพงึพอใจในงาน และความ
ขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั ดว้ยสถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ 2 ทาง   (Two-way 
ANOVA)  

 3.  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในชีวติ ความพงึพอใจในงาน และความขดัแย้งระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน จําแนกตามตวัแปรสงักดั
แผนกทีท่าํงาน โดยการทดสอบคา่สถติทิ ี (t - distribution) 
 4.  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงาน ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงาน
กบัครอบครวั กบัความพงึพอใจในชวีติดว้ยสถติสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation) 
 5.  วเิคราะหอ์ทิธพิลความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัที่
มผีลต่อความพงึพอใจในชวีติดว้ยสถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 
สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
 ผลการศกึษาคน้ควา้มดีงัต่อไปน้ี 

 1.  พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนที่มรีะดบัความพงึพอใจในงาน และระดบั
ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยพบในรายละเอยีดว่า พยาบาลวชิาชพีที่มคีวามพงึพอใจในงาน
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มากมคีวามพงึพอใจในชวีติมากกว่าพยาบาลวชิาชพีที่มคีวามพงึพอใจในงานน้อย และพยาบาล
วิชาชีพที่ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครวัน้อยมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
พยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัมาก 

 2.  พยาบาลที่มสีงักดัแผนกที่ทํางานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในงานแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบว่า พยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้่วยในมคีวามพงึพอใจในงาน
มากกว่าพยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้่วยนอก พยาบาลทีม่สีงักดัแผนกทีท่ํางานต่างกนั มคีวามขดัแยง้
ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 โดยพบว่า 
พยาบาลที่สงักดัแผนกผูป้่วยในมคีวามขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัมากกว่าพยาบาล
ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ทีส่งักดัแผนกผูป้่วยนอก พยาบาลวชิาชพี ทีม่สีงักดั
แผนกทีท่าํงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติไมแ่ตกต่างกนั 
 3.  ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความพงึพอใจในชวีติของพยาบาล
วชิาชพี (r = .574, p < .001)และความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
ลบกบัความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลวชิาชพี (r = .119, p < .05) 

 4.  ความพึงพอใจในงานและความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครวัสามารถ
ทาํนายความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนทีม่กีารปรบัแลว้ไดร้อ้ยละ 
33.8 คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทาํนาย(Standard Error) เทา่กบั .617  ความพงึพอใจใน
งานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัส่งผลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน(Ytot) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยสามารถเขยีนเป็น
รปูสมการวเิคราะหก์ารถดถอยได ้ดงัน้ี 

Ytot = -0.068 + .947(X1)  + (- 0.092)(X2) 
นอกจากน้ี ความพงึพอใจในงานมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจําการ

ในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั (ค่าเบตา้เท่ากบั .570 
และ .095 ตามลาํดบั) 
 
อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภปิรายผลการศกึษาคน้ควา้ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  จากผลการศกึษาที่พบว่า ความแปรปรวนแบบสองทางคะแนนความพงึพอใจในชวีติ
ของพยาบาลวชิาชพีไม่แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้
ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั กล่าวคอื คะแนนความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่าง
บทบาทงานกบัครอบครวัไม่สามารถร่วมกนัอธบิายความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลวชิาชพี
ได้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติ เมื่อพจิารณาตามตวัแปรอสิระทลีะตวั พบว่า พยาบาลประจําการ
ในโรงพยาบาลเอกชนทีม่รีะดบัความพงึพอใจในงาน และระดบัความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบั
ครอบครวัต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบ
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ในรายละเอยีดว่า พยาบาลวชิาชพีที่มคีวามพงึพอใจในงานมากมคีวามพงึพอใจในชวีติมากกว่า
พยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามพงึพอใจในงานน้อย และพยาบาลวชิาชพีทีค่วามขดัแยง้ระหว่างบทบาทงาน
กบัครอบครวัน้อยมคีวามพงึพอใจในชวีติมากกว่าพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามขดัแยง้ระหว่างบทบาท
งานกบัครอบครวัมาก 

  ทัง้น้ีเน่ืองดว้ยงานดา้นการใหก้ารพยาบาลนัน้เป็นงานทีต่อ้งใหก้ารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง 
ลกัษณะงานการพยาบาลเป็นงานทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบสูง ตอ้งใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูป้่วยจํานวน
มาก ตอ้งคลุกคลกีบัผูป้่วยทัง้โรคตดิต่อและโรคไมต่ดิต่ออยูเ่สมอ ลกัษณะงานการพยาบาลเป็นงาน
ทีม่ผีลกระทบต่อชวีติประชาชนตอ้งมกีารใชท้กัษะความรูใ้นการปฏบิตังิาน วชิาชพีการพยาบาลเป็น
วชิาชพีเฉพาะ ดงันัน้สิง่ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจในชวีติไดส้าํหรบัวชิาชพีน้ีกค็อืความพงึพอใจ
ในงาน ส่วนในดา้นความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัหากมน้ีอยจะส่งผลใหม้คีวามพงึ
พอใจในชวีติมากนัน้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ว่างานพยาบาล เป็นงานตอ้งใหก้ารพยาบาลตลอด 
24 ชัว่โมง ทัง้ยงัมเีวลาและวนัหยุดทีเ่ป็นไปตามปกตเิหมอืนอาชพีอื่น ก่อใหเ้กดิการแบ่งเวลาการ
ทํางานและครอบครวัไม่เหมาะสม ตลอดจนภาระงานที่หนักและเพิม่มากขึ้น ความคาดหวงัทาง
สงัคมที่มมีากต่อวชิาชพีน้ี สิง่เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบั
ครอบครวัไดท้ัง้สิน้ ดงัการศกึษาของกรนีฮาสและบวิเทลล ์(Greenhaus; & Beutell. 1985: 76-88) 
ทีศ่กึษาพบ 3 ปจัจยัทีส่่งผลต่อความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั คอื 1) การแบ่งเวลา
ใหก้บับทบาทใดบทบาทหน่ึงโดยทีไ่ม่สามารถใหเ้วลากบัอกีบทบาทหน่ึงได ้ 2) ความเหน็ดเหน่ือย
จากการทาํบทบาทใดบทบาทหน่ึงทําใหไ้ม่สามารถทําในอกีบทบาทหน่ึงไดอ้ย่างเตม็ที ่และ 3) การ
แสดงพฤตกิรรมในบทบาทใดบทบาทหน่ึงทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัใินอกีบทบาทหน่ึงได ้และสอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของเปเรวแีละฮอชวาเตอร ์(ดวงหทยั คชเสนี. 2549: 50; อ้างองิจาก Perewee; & 
Hochwarter. 1999) ศกึษาผลทางลบจากความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัทีม่ต่ีอความพงึ
พอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ โดยผูว้จิยัคาดว่าการมปีระสบการณ์เรื่องความขดัแยง้ระหว่าง
งานกบัครอบครวัจะลดการบรรลุในสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณค่า (value attainment) ซึง่นําไปสูก่ารลดความพงึ
พอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 270 คน ทีท่ํางานเป็นผูจ้ดัการโรงแรม
บ่งชีว้่าการบรรลุสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณค่าน้ีเป็นตวัแปรสง่ผา่นระหว่างการทีง่านเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั 
และการทีค่รอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายการทาํงาน กบัทัง้ความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ผูว้จิยัจงึสรุปว่า ตวัแปรการบรรลุสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณค่าน้ีสามารถอธบิาย
ความสมัพนัธท์างลบระหว่างตวัแปรความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั ความพงึพอใจในงานและ
ความพงึพอใจในชวีติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัจดัจ ์และคณะ (สุธดิา เรอืงศริ.ิ 2548: 
29; อา้งองิจาก Judge; others. 1993) ศกึษาความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจในงานกบัความ
ขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ในผูบ้รหิาร 1,388 คน พบว่า ความพงึพอใจในงานและความพงึ
พอใจในชวีติมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวก และผูบ้รหิารทีม่คีวามขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั
จะมคีวามพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติตํ่า 
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 2.  จากผลการศกึษาทีพ่บว่า พยาบาลทีม่สีงักดัแผนกทีท่ํางานต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน
งานแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบว่า พยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้ว่ยในมี
ความพงึพอใจในงานมากกว่าพยาบาลที่สงักดัแผนกผูป้่วยนอก และพยาบาลที่มสีงักดัแผนกที่
ทาํงานต่างกนั มคีวามขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และพยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้่วยในมคีวามขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั
มากกว่าพยาบาลของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ทีส่งักดัแผนกผูป้่วยนอก พยาบาล
วชิาชพี ทีม่สีงักดัแผนกทีท่ํางานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในชวีติไม่แตกต่างกนั ซึง่ทัง้น้ีเป็นเพราะ
พยาบาลทีส่งักดัแผนกผูป้ว่ยในนัน้มอีงคป์ระกอบของความพงึพอใจในงานมากกว่าพยาบาลทีส่งักดั
แผนกผูป้ว่ยนอกไมว่า่จะเป็นในดา้นคา่ตอบแทนทีม่ากกวา่ โอกาสในการเลื่อนขัน้ทีม่คีวามเป็นไปได้
มากกว่า และเพื่อนรว่มงานทีม่คีวามแน่นแฟ้นและมโีอกาสใกลช้ดิช่วยเหลอืกนัมากกว่า ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ลูธาน(นฤมล ผอ่งใส. 2544: 14-15; อา้งองิจาก Luthan. 1992: 114) ทีก่ล่าวถงึองคป์ระกอบ
ของความพงึพอใจในงานว่าประกอบไปดว้ยตวังาน (The work itself) ค่าตอบแทน (Pay) โอกาสใน
การเลื่อนขัน้ (Promotion opportunities) หวัหน้างานทีม่คีวามสามารถ และใหค้วามช่วยเหลอืในงาน 
(Supervision) และเพื่อนร่วมงานทีม่คีวามชํานาญในงานและใหก้ารสนับสนุน (Co-worker) และยงั
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สุณีรตัน์ สาระพงศ ์(2547: 49) ซึง่ไดศ้กึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
พงึพอใจในการทาํงานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศกึษาเฉพาะโรงพยาบาล
กรุงเทพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างพยาบาลวชิาชพีทีท่ํางานอยู่ในแผนกผูป้ว่ยใน มคี่าคะแนนเฉลีย่ความ
พงึพอใจในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งทีท่ํางานอยูใ่นแผนกผูป้ว่ยหนัก 
และสุดทา้ยคอืกลุ่มตวัอย่างพยาบาลวชิาชพีที่ทํางานอยู่ในแผนกผูป้่วยนอก โดยมคี่าคะแนนกลุ่ม
ตวัอยา่งพยาบาลวชิาชพีทีท่าํงานอยูใ่นแผนกผูป้ว่ยในเทา่กบั 3.67, 3.60 และ 3.47 ตามลาํดบั 

 3.  จากผลการศกึษาที่พบว่า ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความพงึ
พอใจในชวีติของพยาบาลวชิาชพีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั  .01 นัน้สามารถอธบิายได้ว่า 
หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจในงานมากก็จะส่งผลให้พยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจในชีวติมากด้วย ในทางกลบักนั หากพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจในงานน้อยก็จะส่งผลให้พยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจในชวีติน้อยดว้ยเช่นกนั และในดา้นความขดัแยง้ระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั  .05  นัน้สามารถอธบิายได้ว่า หากพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัมากกจ็ะส่งผลให้
พยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน มคีวามพงึพอใจในชวีติน้อย ในทางกลบักนั หากพยาบาล
ประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน มคีวามขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัน้อยกจ็ะเป็นผลให้
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มคีวามพงึพอใจในชวีติมากดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ จดัจแ์ละวาตานาเบ (Jude; & Watanabe. 1993: 939-948) ทีศ่กึษาพบว่า ความพงึ
พอใจในงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในชวีติ และความพงึพอใจในชวีติกม็คีวามสมัพนัธ์
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ทางบวกกบัความพงึพอใจในงาน และยงัพบว่าความพงึพอใจในชวีตินัน้มผีลกระทบต่อความพงึ
พอใจในงานมากกว่าความพงึพอใจในงานมผีลกระทบต่อความพงึพอใจในชวีติ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ เปเรวแีละฮอชวาเตอร ์(ดวงหทยั คชเสนี. 2549: 50; อา้งองิจาก Perewee; & 
Hochwarter. 1999) ทีพ่บวา่ ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัมผีลทางลบต่อความพงึพอใจใน
งานและความพงึพอใจในชวีติ การมปีระสบการณ์เรื่องความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัจะลด
การบรรลุในสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณค่า (value attainment) ซึ่งนําไปสู่การลดความพงึพอใจในงานและ
ความพงึพอใจในชวีติ การบรรลุสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณคา่น้ีเป็นตวัแปรสง่ผา่นระหวา่งการทีง่านเขา้ไปกา้ว
ก่ายครอบครวั และการทีค่รอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายการทาํงาน กบัความพงึพอใจในงานและความพงึ
พอใจในชวีติทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันัน้การบรรลุสิง่ทีบุ่คคลใหคุ้ณค่าน้ีสามารถอธบิายความสมัพนัธ์
ทางลบระหว่างตวัแปรความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั ความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจใน
ชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จดัจ ์และคณะ (สุธดิา เรอืงศริ.ิ 
2548: 29; อา้งองิจาก Judge; others. 1993) ทีพ่บว่า ความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจใน
ชวีติมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก และผูบ้รหิารที่มคีวามขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัจะมคีวามพงึ
พอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติตํ่า 

4.  จากการศกึษาทีพ่บว่า ความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบั
ครอบครวัสง่ผลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ความพงึพอใจในงานและความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั
สามารถทาํนายความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนได ้และความพงึ
พอใจในงานนัน้มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน 
มากกว่าความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัอกีดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
อดมัสแ์ละคณะ (ตตยิา เอมซบุ์ตร. 2542: 56; อา้งองิจาก Adams; others. 1996) ทีพ่บว่า ความสมัพนัธ์
ระหว่างการทาํงานกบัครอบครวั มผีลกระทบต่อความพงึพอใจในชวีติและงาน รวมถึงระดบัของ
ความเกี่ยวขอ้งผูกพนักบังานและครอบครวัที่พนักงานมนีัน้ก็มคีวามเกี่ยวขอ้งในความสมัพนัธ์
ดงักล่าว และความขดัแยง้ทีเ่กดิจากงานเขา้ไปขดัขวางครอบครวัในระดบัสงูเป็นตวัทาํนายถงึระดบั
ของการสนับสนุนของทางสงัคมจากครอบครวัในดา้นอารมณ์ และดา้นอุปกรณ์สิง่ของในระดบัทีต่ํ่า 
นอกจากน้ีการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัในดา้นอารมณ์ และอุปกรณ์สิง่ของมคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกบัความขดัแยง้ทีเ่กดิจากครอบครวัเขา้ไปขดัขวางงาน   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.  ผลการศกึษาที่พบว่า ความพงึพอใจในงานและความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบั
ครอบครวัส่งผลต่อความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนโดยสามารถ
ทาํนายความพงึพอใจในชวีติของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนไดน้ัน้ทาํใหเ้กดิผลดอียา่ง
ยิง่ต่อองคก์รพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ะหาแนวทา 
งในการพฒันาคุณภาพชวีติของพยาบาลในองค์กร ใหม้คีุณภาพชวีติที่ด ีดํารงชวีติและทํางานได้
อย่างมคีวามสุข ทัง้ยงัส่งผลใหเ้กิดประสทิธภิาพในการบรกิาร การดูแลผูป้่วยได้อย่างมคีุณภาพ 
ไดร้บัความพงึพอใจจากผูป้ว่ยและผูท้ีม่าขอรบับรกิารอกีดว้ย 

 2.  ผลการศกึษาทีพ่บวา่ หากพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจใน
งานมากก็จะส่งผลให้พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจในชวีติมากด้วย 
ในทางกลบักนั หากพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจในงานน้อยกจ็ะสง่ผล
ใหพ้ยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมคีวามพงึพอใจในชวีติน้อยดว้ยเช่นกนันัน้เป็นผลดต่ีอ
องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่จะหาแนวทางในการปรบัและพฒันางานของพยาบาลใน
องคก์ร ใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้น้ีเพื่อเพิม่ทศันคตต่ิองานใหด้มีากยิง่ขึน้ มาสารถดําเนินการทํางาน
ไดอ้ย่างมคีวามสุข ส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรกิาร การดแูลผูป้ว่ยไดอ้ย่างมคีุณภาพ ไดร้บั
ความพงึพอใจจากผูป้ว่ยและผูท้ีม่าขอรบับรกิาร 

 3.  ผลการศกึษาที่พบว่า หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มคีวามขดัแยง้
ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัมากกจ็ะสง่ผลใหพ้ยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน มคีวาม
พงึพอใจในชวีติน้อย ในทางกลบักนั หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มคีวามขดัแยง้
ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัน้อยกจ็ะเป็นผลใหพ้ยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มี
ความพงึพอใจในชวีติมากดว้ยเชน่กนันัน้เป็นผลดต่ีอตวัพยาบาลเองในการหาแนวทางทีเ่หมาะสมใน
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัของตนเอง ทัง้น้ีเพื่อเพิม่
ทศันคตทิีด่ต่ีองานและสง่ผลใหม้กีารดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัต่อไป 
 1.  ควรศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง หรอืส่งผลกบัความพงึพอใจในงาน ความ
ขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัและความพงึพอใจในชวีติ มาศกึษารว่มดว้ย 
 2.  ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่หน่วยงานอื่นเช่น พยาบาลในโรงพยาบาลรฐับาล เป็นต้น 
หรอืกลุ่มตวัอยา่งอื่นทีม่ลีกัษณะการทาํงานเป็นกะ เป็นเวร เป็นงานบรกิาร 24 ชัว่โมง เช่น ตํารวจ 
แอรโ์ฮสเตส พนกังานตอ้นรบัของโรงแรม พนกังานรบัขอ้ความโทรศพัท ์เป็นตน้  
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ภาคผนวก  ก 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั
และความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 

- การประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
- การหาคณุภาพของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัและ
ความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน 

 
คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการศกึษาคน้ควา้เท่านัน้ ขอ้มลูทีท่่านตอบจะ
เป็นความลบัและใชเ้พื่อเป็นประโยชน์สําหรบัในการศกึษาวจิยัเท่านัน้ คําตอบของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การงานของท่านแต่ประการใดทัง้สิ้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจรงิที่ตรงกบัความคดิเหน็และความรูสกึของท่านมากที่สุด และโปรด
ตอบใหค้รบทุขอ้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น คอื 

สว่นที ่1  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2  แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน 
สว่นที ่3  แบบสอบถามความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 
สว่นที ่4  แบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติ 
 
พรอ้มกนัน้ี ผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณสาํหรบัการใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม

มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
สว่นที ่1  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง โปรดอา่นขอ้ความต่อไปน้ี และเตมิขอ้ความลงในชอ่งวา่ง หรอืทาํเครือ่งหมาย    ตรง
หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของทา่น และโปรดทาํทุกขอ้ 

1. เพศ ( ) ชาย 
( ) หญงิ 

 
2. อาย ุ ..........ปี 
 
3. สถานภาพสมรส ( ) โสด 

( ) สมรส 
( ) อื่น ๆ ระบุ....... 

 
4. รายได ้  ( ) ตํ่ากวา่ 15,000 บาท/เดอืน 
   ( ) 15,000 – 35,000 บาท/เดอืน 
   ( ) 35,001 – 55,000 บาท/เดอืน 
   ( ) 55,001 บาทขึน้ใป 
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5. จาํนวนชัว่โมง  ( ) น้อยกวา่ 50 ชัว่โมง/สปัดาห ์
   ( ) 50 – 60 ชัว่โมง/สปัดาห ์
   ( ) 61 – 70 ชัว่โมง/สปัดาห ์
   ( ) มากกวา่ 70 ชัว่โมง/สปัดาห ์
 
6. สงักดัแผนกทีท่าํงาน  ( ) ผูป้ว่ยนอก 
    ( ) ผูป้ว่ยใน  
 
7. ระยะเวลาทีท่าํงานอยูใ่นองคก์รปจัจุบนั ( ) น้อยกวา่ 1 ปี 
      ( )  1 - 5 ปี 
      ( )  6 – 10 ปี 
      ( ) มากกวา่ 10 ปี 
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คําชีแ้จง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี และทําเครื่องหมาย   /ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
ทา่นมากทีส่ดุ 
สว่นที ่2  แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน 

 
ขอ้ความ 

 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
1.งานทีท่าํตรงกบัความถนดัและ
วชิาชพีของตนเอง 

     

2.งานทีฉ่นัทาํอยูใ่นปจัจุบนัเป็นงานที่
ฉนัรกั 

     

3.ฉนัมคีวามสขุและมกัสว่นรว่มในการ
แสดงความคดิเหน็ในงานของฉนั 

     

4.ฉนัคดิวา่ประสบความสาํเรจ็ในงาน
ทีร่บัผดิชอบ 

     

5.ฉนัมคีวามพอใจในงานทีฉ่นัทาํ      

6.ฉนัมหีวัหน้าทีม่คีวามรู้
ความสามารถ 

     

7.เมือ่ฉนัมปีญัหาหวัหน้าของฉนัให้
ความชว่ยเหลอืเสมอ 

     

8.ฉนัไดร้บักาํลงัใจในการทาํงานจาก
หวัหน้าเสมอ 

     

9.หวัหน้าของฉนัใหค้วามเป็นกนัเอง
และสนิทสนมกบัฉนั 

     

10.เมือ่ฉนัเสนอความคดิหรอืวธิกีาร
ทาํงานใดๆหวัหน้ามกัใหก้าร
สนบัสนุนเสมอ 

     

11.ฉนัมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเพือ่น
รว่มงาน 

     

12.ในการปฏบิตังิานเพือ่นรว่มงาน
ของฉนัใหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอื
ฉนัเสมอ 
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ขอ้ความ 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
13.ฉนัพอใจในเพือ่นรว่มงานของฉนั      
14.ฉนัและเพือ่นรว่มงานต่างยอมรบั
ในความสามารถซึง่กนัและกนั 

     

15.รายไดท้ีฉ่นัไดร้บัทาํใหฉ้นัสามารถ
ดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งสบายและมเีกบ็
ออม 

     

16.คา่ตอบแทนทีฉ่นัไดร้บัมคีวาม
คุม้คา่กบังานทีท่าํ 

     

17.ฉนัมคีวามพอใจในรายไดท้ีฉ่นั
ไดร้บัจากการทาํงาน 

     

18.งานทีท่าํปจัจุบนันัน้ฉนัมโีอกาส
ไดร้บัการพจิารณาเลื่อนตําแหน่ง 

     

19.ฉนัพอใจในนโยบายการพจิารณา
ความกา้วหน้าในงานปจัจุบนั 

     

20.ความกา้วหน้าในงานปจัจุบนัของ
ฉนัเป็นทีน่่าพอใจ 

     

21.ทีท่าํงานของฉนัใหก้ารสง่เสรมิใน
เรือ่งของความกา้วหน้าของงาน 
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สว่นที ่3  แบบสอบถามความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ความ 

ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
1.งานทีฉ่นัทาํอยูท่าํใหฉ้นัไมม่เีวลา
ใกลช้ดิกบัสมาชกิในครอบครวั 

     

2.ระหวา่งทีฉ่นัทาํงาน ฉนัมคีวาม
กงัวลถงึลกูๆหรอืสมาชกิในครอบครวั 

     

3.ฉนัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก
ในการทีจ่ะจดัการสิง่ต่างๆใหก้บัลกูๆ
หรอืสมาชกิในครอบครวัใหเ้รยีบรอ้ย
ขณะทีฉ่นัทาํงาน  

     

4.เวลาทาํงานของฉนัมคีวามขดัแยง้
กบัการใชช้วีติในครอบครวั 

     

5.ฉนัทาํงานปรมิาณมากจน ลมืสนใจ
นึกถงึครอบครวั 

     

6.ในบางครัง้ฉนัตอ้งเปลีย่นแผน
กจิกรรมกบัครอบครวัเน่ืองจากความ
จาํเป็นในการทาํงานของฉนั 

     

7.งานทีฉ่นัทาํทาํใหฉ้นัไมส่ามารถเป็น
ลกู คูค่รองหรอืพอ่แมใ่นแบบทีฉ่นั
ตอ้งการได ้
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สว่นที ่4  แบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ความ 

ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
1.ฉนัคดิวา่ชวีติในปจัจุบนัมคีวาม
สมบรูณ์แบบเหมอืนอุดมคตใินใจมาก 

     

2.สภาพชวีติของฉนัจดัไดว้า่มี
คุณภาพชวีติในระดบัทีด่มีาก 

     

3.ฉนัมคีวามสขุในการดาํเนินชวีติใน
แต่ละวนั 

     

4.ฉนัประสบความสาํเรจ็ในเป้าหมาย
ของชวีติทีฉ่นัไดต้ัง้ไว ้

     

5 ฉนัไมต่อ้งการเปลีย่นแปลงชวีติไป
จากเดมิทีเ่ป็นอยู ่
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การประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหา(IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความ

ขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัและความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจาํการ

ในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ตาราง 7 การประเมนิความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาแบบสอบถามความพงึพอใจในงานของพยาบาล 
 ประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

  

ขอ้ที ่
การประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คะแนนรวม คา่ดชันีความ

สอดคลอ้ง 
การพจิารณา 

1 2 3 

1 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
2 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
3 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
4 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
5 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
6 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
7 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
8 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
9 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
10 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
11 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
12 -1 1 1 1 0.33 ตดัออก 
13 -1 0 1 0 0 ตดัออก 
14 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
15 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
16 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
17 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
18 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
19 0 -1 1 0 0 ตดัออก 
20 0 0 0 0 0 ตดัออก 



64 
 

ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ตาราง 8 การประเมนิความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาแบบสอบถามความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบั 
 ครอบครวัของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ชีย่วชาญ  

 

 

 

ขอ้ที ่
การประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คะแนนรวม คา่ดชันีความ

สอดคลอ้ง 
การพจิารณา 

1 2 3 

21 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
22 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
23 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
24 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
25 1 0 1 2 0.66 เลอืกไว ้

       
 
 

      

ขอ้ที ่
การประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คะแนนรวม คา่ดชันีความ

สอดคลอ้ง 
การพจิารณา 

1 2 3 

1 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
2 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
3 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
4 1 1 0 1 0.66 เลอืกไว ้
5 0 1 0 1 0.33 ตดัออก 
6 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
7 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
8 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
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ตาราง 9 การประเมนิความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาแบบสอบถามความพงึพอใจในชวีติของพยาบาล 
 ประจาํการในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ชีย่วชาญ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ที ่
การประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คะแนนรวม คา่ดชันีความ

สอดคลอ้ง 
การพจิารณา 

1 2 3 

1 0 1 1 3 0.66 เลอืกไว ้
2 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
3 1 1 1 3 1.00 เลอืกไว ้
4 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
5 0 1 1 2 0.66 เลอืกไว ้
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การหาคณุภาพของแบบสอบถาม 
 

ตาราง 10 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความพงึพอใจใน 
 งาน ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบัครอบครวัและความพงึพอใจในชวีติ จาํแนกเป็นรายขอ้  
 (n=40)  
 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน 
    ขอ้ Mean Std. Deviation 

Cronbach's Alpha  

1 4.20 .516 .939 

2 4.08 .656 .940 

3 3.95 .504 .935 

4 3.92 .616 .936 

5 4.00 .555 .935 

6 4.12 .563 .934 

7 3.92 .730 .933 

8 3.90 .709 .934 

9 3.90 .672 .933 

10 3.88 .607 .933 

11 4.20 .464 .936 

12 4.10 .545 .935 

13 4.00 .506 .935 

14 3.92 .526 .937 

15 3.88 .648 .937 

16 3.58 .874 .933 

17 3.62 .774 .935 

18 3.32 .971 .934 

19 3.60 .841 .933 

20 3.68 .859 .935 

21 3.65 .864 .931 
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ค่าความเช่ือมัน่ 
 

Cronbach'

s Alpha N of Items 

.938 21 

 
 

แบบสอบถาม ความขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวั 
 

    ขอ้ Mean Std. Deviation Cronbach's 

Alpha  

1 1.85 1.145 .748 

2 2.05 1.239 .726 

3 2.55 1.319 .732 

4 2.52 1.219 .746 

5 3.02 1.165 .822 

6 1.92 1.118 .715 

7 2.08 1.207 .726 

 
ค่าความเช่ือมัน่ 
 

Cronbach'

s Alpha N of Items 

.776 7 
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แบบสอบถาม ความพึงพอใจในชีวิต 
 

    ขอ้ Mean Std. Deviation Cronbach's 

Alpha  

1 3.10 .900 .863 

2 3.32 .764 .885 

3 3.60 .672 .899 

4 3.38 .807 .877 

5 2.98 1.050 .869 

 
ค่าความเช่ือมัน่ 
 

Cronbach'

s Alpha N of Items 

.902 5 
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ภาคผนวก  ข 

 
- รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญผูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือ 

- หนังสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 

- หนังสือขอความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพเคร่ืองมือ 

- หนังสือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
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ผูเ้ช่ียวชาญผูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบเครือ่งมือ 
 
รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญผูท้รงคณุวุฒ ิ
          1. อาจารย ์ดร.สกล วรเจรญิศร ี

อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

          2. อาจารย ์ดร.ธรีะภาพ เพชรมาลยักุล 
อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

          3. อาจารย ์ดร.รณิดา  เชยชุม่ 
อาจารยป์ระจาํภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก  ค 
ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการแปลผลแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความ

ขดัแย้งระหว่างบทบาทงานกบัครอบครวัและความพึงพอใจในชีวิต 
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ตาราง 11 คา่เฉลีย่  คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลความพงึพอใจในงาน ของพยาบาล 
 ประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน  

 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ (N=367) 

X  S.D. คา่ระดบั 
1.งานทีท่าํตรงกบัความถนดัและวชิาชพีของตนเอง 4.11 .702 มาก 
2.งานทีฉ่นัทาํอยูใ่นปจัจบุนัเป็นงานทีฉ่นัรกั 3.96 .700 มาก 
3.ฉนัมคีวามสขุและมกัมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในงานของ
ฉนั 

3.98 .636 มาก 

4.ฉนัคดิวา่ประสบความสาํเรจ็ในงานทีร่บัผดิชอบ 3.95 .612 มาก 

5.ฉนัมคีวามพอใจในงานทีฉ่นัทาํ 3.99 .667 มาก 

6.ฉนัมหีวัหน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 4.14 .624 มาก 

7.เมือ่ฉนัมปีญัหาหวัหน้าของฉนัใหค้วามช่วยเหลอืเสมอ 3.97 .673 มาก 

8.ฉนัไดร้บักาํลงัใจในการทาํงานจากหวัหน้าเสมอ 3.84 .678 มาก 

9.หวัหน้าของฉนัใหค้วามเป็นกนัเองและสนิทสนมกบัฉนั 3.90 .750 มาก 

10.เมือ่ฉนัเสนอความคดิหรอืวธิกีารทาํงานใดๆหวัหน้ามกัใหก้าร
สนบัสนุนเสมอ 

3.76 .690 มาก 

11.ฉนัมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเพือ่นรว่มงาน 4.22 .558 มาก 

12.ในการปฏบิตังิานเพือ่นร่วมงานของฉนัใหค้วามรว่มมอืและ
ชว่ยเหลอืฉนัเสมอ 

4.18 .570 มาก 

13.ฉนัพอใจในเพือ่นรว่มงานของฉนั 4.10 .581 มาก 
14.ฉนัและเพือ่นรว่มงานต่างยอมรบัในความสามารถซึง่กนัและกนั 4.10 .529 มาก 
15.รายไดท้ีฉ่นัไดร้บัทาํใหฉ้นัสามารถดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งสบายและมี
เกบ็ออม 

3.63 .914 มาก 

16.คา่ตอบแทนทีฉ่นัไดร้บัมคีวามคุม้คา่กบังานทีท่าํ 3.48 .958 ปานกลาง 
17.ฉนัมคีวามพอใจในรายไดท้ีฉ่นัไดร้บัจากการทาํงาน 3.50 .963 ปานกลาง 
18.งานทีท่าํปจัจบุนันัน้ฉนัมโีอกาสไดร้บัการพจิารณาเลื่อนตาํแหน่ง 3.39 .928 ปานกลาง 
19.ฉนัพอใจในนโยบายการพจิารณาความกา้วหน้าในงานปจัจบุนั 3.52 .826 ปานกลาง 
20.ความกา้วหน้าในงานปจัจบุนัของฉนัเป็นทีน่่าพอใจ 3.53 .852 มาก 
21.ทีท่าํงานของฉนัใหก้ารสง่เสรมิในเรือ่งของความกา้วหน้าของงาน 3.65 .800 มาก 
รวม 3.85 .455 มาก 
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ตาราง 12 คา่เฉลีย่  คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบั 
 ครอบครวัของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน  

 
 
ตาราง 13 คา่เฉลีย่  คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลความพงึพอใจในชวีติของพยาบาล 
 ประจาํการในโรงพยาบาลเอกชน  

 
 
 

 
ขอ้ความ 

ระดบัความคดิเหน็ 

X  S.D. คา่ระดบั 
1.งานทีฉ่นัทาํอยูท่าํใหฉ้นัไมม่เีวลาใกลช้ดิกบัสมาชกิในครอบครวั 3.79 .915 มาก 
2.ระหวา่งทีฉ่นัทาํงาน ฉนัมคีวามกงัวลถงึลกูๆหรอืสมาชกิในครอบครวั 3.47 .991 ปานกลาง 
3.ฉนัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการทีจ่ะจดัการสิง่ต่างๆใหก้บั
ลกูๆหรอืสมาชกิในครอบครวัใหเ้รยีบรอ้ยขณะทีฉ่นัทาํงาน  

3.39 1.055 ปานกลาง 

4.เวลาทาํงานของฉนัมคีวามขดัแยง้กบัการใชช้วีติในครอบครวั 3.28 1.050 ปานกลาง 
5.ฉนัทาํงานปรมิาณมากจน ลมืสนใจนึกถงึครอบครวั 3.15 1.054 ปานกลาง 
6.ในบางครัง้ฉนัตอ้งเปลีย่นแผนกจิกรรมกบัครอบครวัเน่ืองจากความ
จาํเป็นในการทาํงานของฉนั 

3.77 .951 มาก 

7.งานทีฉ่นัทาํทาํใหฉ้นัไมส่ามารถเป็นลกู คูค่รองหรอืพอ่แมใ่นแบบที่
ฉนัตอ้งการได ้

3.46 1.100 ปานกลาง 

รวม 3.47 .776 ปานกลาง 

 
ขอ้ความ 

ระดบัความคดิเหน็ 

X  S.D. คา่ระดบั 
1.ฉนัคดิวา่ชวีติในปจัจบุนัมคีวามสมบรูณ์แบบเหมอืนอุดมคตใินใจมาก 3.15 .923 ปานกลาง 
2.สภาพชวีติของฉนัจดัไดว้า่มคีณุภาพชวีติในระดบัทีด่มีาก 3.28 .926 ปานกลาง 
3.ฉนัมคีวามสขุในการดาํเนินชวีติในแต่ละวนั 3.58 .767 มาก 
4.ฉนัประสบความสาํเรจ็ในเป้าหมายของชวีติทีฉ่นัไดต้ัง้ไว ้ 3.40 .874 ปานกลาง 
5 ฉนัไมต่อ้งการเปลีย่นแปลงชวีติไปจากเดมิทีเ่ป็นอยู ่ 2.89 1.049 ปานกลาง 
รวม 3.25 .757 ปานกลาง 
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