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การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชน กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาค้น คว้ า ครัง้ นี้ เ ป็ น พยาบาลวิช าชีพ ระดับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ จี ํานวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ เตียง 250จํานวน 367
คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัว และแบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ร้อ ยละ ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า สถิติที สถิติก ารวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนแบบ 2 ทาง สถิตสิ หสัมพันธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดงั นี้
1. พยาบาลประจําการทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในงาน และระดับความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 05.
2. พยาบาลประจําการทีม่ สี งั กัดแผนกทีท่ าํ งานต่างกัน มีความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่มคี วามพึงพอใจในชีวติ ไม่แตกต่างกัน
3. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวติ ย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 01. ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความ
พึงพอใจในชีวติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5
4. ความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวส่งผลต่อความ
พึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน(Ytot) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 โดยสามารถทํานายความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนได้รอ้ ย
ละ 33.8 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เท่ากับ .617 และ
สามารถเขียนเป็ นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดงั นี้
Ytot = -0.068 + .947(X1) + (- 0.092)(X2)
นอกจากนี้ ความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการ
ในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว. (ค่า ß เท่ากับ .570
และ .095 ตามลําดับ)
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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 )

ประกาศคุณูปการ
ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ดร.คอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ ที่ รรชิต แสนอุบลได้
คอยแนะนํ าแนวทางให้คําปรึกษา ให้แนวคิดและให้ขอ้ เสนอแนะ ในการเรียนรูแ้ ละจัดทําสารนิพนธ์
ตลอดจนคอยดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือเป็ นอย่างดียงิ่ แก่ผวู้ จิ ยั จนสารนิพนธ์น้ีสาํ เร็จได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ ดร ทศวร มณีศรีขาํ .นฤมล พระใหญ่
กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์
ฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุม่ อาจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ ดร.
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล ที่ได้กรุณาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้ นี้
ขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลเมโมรียล โรงพยาบาล
พญาไท 2 โรงพยาบาลสมิตเิ วช โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์-บางแค โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ -ประชาชื่น โรงพยาบาลเซนต์ ห ลุ ย โรงพยาบาลธนบุ รี โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ที่ได้ให้
ความอนุ เคราะห์ในการดําเนินการทําสารนิพนธ์และขอขอบคุณผูร้ ่วมทําแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่ ห้
ความร่วมมือในการทําวิจยั ครัง้ นี้
ขอขอบคุณผู้อํานวยการและผู้ร่วมทําแบบสอบถามโรงพยาบาลธนบุรที ุกท่าน ที่ได้ให้
ความอนุ เคราะห์ในการทดลองเครือ่ งมือวิจยั และให้ความร่วมมือในการทําวิจยั ครัง้ นี้
สุดท้ายนี้ ผู้วิจ ยั ขอกราบขอบพระคุ ณ บิด าและมารดา ที่เ ป็ นผู้ใ ห้โ อกาสทางการศึกษา
ตลอดจนทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็ นกําลังใจแก่ผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด รวมถึง พี่ๆ น้ องๆ เพื่อนๆ
จิตวิทยาการแนะแนวทุกคนทีค่ อยให้ความช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมกําลังใจซึง่ กันและกันตลอด
มา
คุณค่าและประโยชน์ ใดๆที่ผูอ้ ่านได้รบั จากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็ นคุณความดีของ
บิดา มารดา คณาจารย์ ตลอดจนผูม้ พี ระคุณสําหรับผูว้ จิ ยั ทุกท่าน ทีร่ ่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้
ให้คาํ แนะนํา และให้กาํ ลังใจจนสารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จได้ดว้ ยดี
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เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวติ
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การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิ พนธ์
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บัญชีตาราง
ตาราง
หน้ า
1 จํานวนและค่าร้อยละ จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้
สังกัดแผนกทีท่ าํ งาน จํานวนชัวโมงทํ
่
างาน และระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ น
องค์กรปจั จุบนั
36
2 ค่าเฉลีย่ (mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดับในแต่ละด้านของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน (n = 367)
38
3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
งานการพยาบาลเป็ นงานทีต่ ้องปฏิบตั ติ ลอด 24 ชัวโมง
่
ไม่เว้นแม้แต่วนั หยุดราชการ
ดังนัน้ พยาบาลจึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันทํางาน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ช่วงละ 8 ชัวโมง
่
เรียกว่าเวร ประกอบด้วยเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก พยาบาลแต่ละคนสลับกันทํางานทัง้ 3 เวร
ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ แล้วจึงได้หยุด ซึ่งไม่ได้หยุดทํางานในวันหยุดราชการเหมือนหน่ วยงานอื่น
ทัวไป
่ นอกจากการขึน้ เวรแล้ว ลักษณะงานการพยาบาลเป็ นงานทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบสูง ต้องให้
การดูแลเอาใจใส่ผูป้ ่วยจํานวนมาก และยังต้องคลุกคลีกบั ผูป้ ่วยทัง้ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออยู่
เสมอ การทีต่ อ้ งรับภาระรับผิดชอบผูป้ ว่ ยจํานวนมาก ต้องพบเห็นความตาย ความสูญเสีย การพลัด
พรากจากครอบครัวและสิง่ แวดล้อมทีค่ นุ้ เคย ผูป้ ว่ ยจะมีความทุกข์ทงั ้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึง่ มี
ผลกระทบต่อญาติพน่ี ้องทําให้เกิดความวิตกกังวล ความกลัว ความเศร้า ต้องให้ความรู้ ทักษะ และ
การตัดสินใจทีเ่ หมาะสมในการดูแลผูป้ ว่ ย
นอกจากนี้ งานพยาบาลยังมีปริมาณงานมาก เนื่องจากต้องให้ทงั ้ การดูแลรักษาและการ
พยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ และยังต้องดูแลพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ของผูป้ ว่ ยทุกราย ขาด
โอกาสติดต่อกับสังคมภายนอกตามสมควรจากการปฏิบตั ิงานที่ต้องให้บริการแก่สงั คมตลอด 24
ชัวโมง
่ โดยไม่มวี นั หยุดราชการอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ดังนัน้ งานการพยาบาลจะจําเจ
และค่อนข้างแคบ และยังต้องร่วมมือกับบุคลากรหลายฝ่ายในทีมสุขภาพ ซึ่งมาจากหลายสาขา
วิช าชี พ ที่ร ับ ผิด ชอบปฏิ บ ัติ ง านที่แ ตกต่ า งกัน เพื่อ ผู้ป่ ว ย โดยมีพ ยาบาลเป็ น คนกลางหรือ ผู้
ประสานงาน ยิง่ ไปกว่านัน้ ความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อพยาบาลนัน้ ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในด้าน
ความประพฤติและจริยธรรม ทําให้พยาบาลส่วนใหญ่ตอ้ งสํารวมและระมัดระวังความประพฤติ และ
ปฏิบตั ติ นให้เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคมเสมอ โดยการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
ลักษณะงานการพยาบาลเป็ นงานทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ประชาชนต้องมีการใช้ทกั ษะความรูใ้ นการ
ปฏิบตั งิ าน วิชาชีพการพยาบาลเป็ นวิชาชีพเฉพาะ ดังนัน้ พยาบาลผูป้ ฏิบตั งิ านจึงควรจะต้องสามารถ
ทํางานนัน้ ๆ ได้ตงั ้ แต่ต้นจนกระทังจบกระบวนการ
่
โดยมีการตัดสินใจที่เหมาะสมได้เองในแต่ละ
สถานการณ์และในผูป้ ่วยแต่ละราย ทัง้ นี้เพื่อป้องกันอันตรายหรือผลเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ่วย
ได้ (นวรัตน์ มันสวาทะไพบู
่
ลย์. 2547: 36-37)
ในยุคปจั จุบนั ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาวะการ
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ ในองค์กรต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรด้านสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุข เป็ น สาเหตุ สํา คัญอีก ประการ ที่ทําให้ค วามต้อ งการด้า นบริก าร
พยาบาลสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้มกี ารให้ความสนใจกับนโยบายการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยมาก
ยิง่ ขึน้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้ผูร้ บั บริการของโรงพยาบาลมีโอกาสและทางเลือกในการ
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ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษามากขึ้น ด้วยเหตุน้ีเอง โรงพยาบาลต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานของบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบเพื่อจะได้รบั การรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ. 2542: 34) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายในการบริหารงานพยาบาล ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อหน้าทีข่ องพยาบาลในยุคปจั จุบนั เพราะไม่เพียงแต่มหี น้าทีใ่ ห้การพยาบาลเท่านัน้ หากแต่
ยังต้องมีหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองตามนโยบายต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ทัง้ นี้เพือ่ ให้สามารถรักษา
มาตรฐานโรงพยาบาลไว้ได้นนเอง
ั่
โรงพยาบาลเอกชนในปจั จุบนั ต้องมีการปรับเปลีย่ นและเปลีย่ นแปลงตนเองในแต่ละด้าน มี
การสร้างวิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นการใหม่ มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในระบบการบริหารงานแบบมีอาํ นาจรวม โดยมีเป้าหมาย
การบริการพยาบาล โดยมุง่ ให้ผรู้ บั บริการเป็ นศูนย์กลางของการดูแล เป็ นการสร้างความพึงพอใจแก่
ผูร้ บั บริการ ส่งเสริมการตลาด คุณภาพการบริการมุ่งเน้นตามความต้องการของผูร้ บั บริการ ซึ่งแต่
เดิมที่เน้นผูใ้ ห้บริการเพียงอย่างเดียว และการมุ่งเป็ นองค์กรที่มคี วามรู้ ความชํานาญ และทักษะ
ระดับสูงทัง้ ในด้านวิชาการและเทคโนโลยี
ฝา่ ยการพยาบาลซึ่งรับผิดชอบบุคลากรพยาบาลและเป็ นบุคลากรกลุ่มใหญ่ทส่ี ุดขององค์กร
เป็ นหน่ วยงานแรกที่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ตามนโยบายของโรงพยาบาล ในสถานการณ์ เช่นนี้
ประกอบกับภาระงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ และต้องมีความรับผิดชอบทีม่ ากสูงขึน้ ตามการปรับเปลีย่ นของ
องค์กร อาจส่งผลให้บุคลากรพยาบาลมีความเครียดและมีความพึงพอใจในงานลดลง (พัชรี ศรีศริ สิ ทิ ธิกุล.
2546: 43) ความเครียดในงานพยาบาลเกิดจากปจั จัย ได้แก่ ปริมาณงานทีม่ ากเกินไป (Job overload)
งานมีความขัดแย้งและคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ (Role conflict and Ambiguity) และการทํางานที่
ต้องขึน้ อยูก่ บั ลักษณะนโยบายทางการเมืองในองค์กร (Organizational Politics) เมื่อมีภาวะเครียด
และไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการกับความเครียดก็จะทําให้มคี วามเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจส่งผล
ให้บุคคลเกิดความไม่พงึ พอใจในงานทีท่ าํ และไม่มคี วามสุขในการดําเนินชีวติ (Riding; & Wheeler.
1995: 35-36)
ความพึงพอใจในงานนัน้ จะสอดคล้องกับประสิทธิภาพและพฤติกรรมในการทํางานได้แก่
ความตัง้ ใจทํางาน การขาดงานและการลาออก (Miner. 1992: 119-121) ไฟรด์ (Fried. 1998: 19)
กล่าวไว้วา่ ถ้าพยาบาลไม่สามารถปรับตัวเกีย่ วกับบทบาทของตนได้กจ็ ะส่งผลให้เกิดความเครียดใน
บทบาท เป็ นผลให้ความพึงพอใจในงานลดลง เกิดความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาท จนใน
ทีส่ ดุ ทําให้เกิดผลกระทบต่อตัวบุคคล กล่าวคือ มีระดับการทํางานทีต่ กตํ่าและมีพฤติกรรมการทํางาน
ทีแ่ ย่ลง ความขัดแย้งในการประสานความต้องการของครอบครัวและงาน การทีไ่ ม่สามารถทําตาม
บทบาทในครอบครัวได้ตามทีห่ วัง เป็ นหนึ่งในปจั จัยทีท่ าํ ให้พยาบาลเกิดความเครียดได้ (Hingley; &
Harris. 1986: 28-29) เหมือนงานวิจยั ของจัดจ์และคณะ (สุธดิ า เรืองศิร.ิ 2548: 29; อ้างอิงจาก Judge;
others. 1993) ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ มีความสัมพันธ์กนั ใน
ทางบวก และผูบ้ ริหารทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวจะมีความพึงพอใจในงานและความ
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พึงพอใจในชีวติ ตํ่า ความขัดแย้งทีเ่ กิดจากงานยังเข้าไปขัดขวางครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพชีวติ การทํางานและคุณภาพชีวติ ครอบครัว (ตติยา เอมซ์บุตร. 2542: 208) นอกจากนี้
งานวิจยั หลายชิน้ ก็แสดงให้เห็นว่า ความขัดแย้งระว่างการทํางานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในครอบครัว (Barich. 1994, Frone; others. 1992)
ลดความพึงพอใจในชีวติ สมรสและครอบครัว (Bedeian. 1988)
จากประสบการณ์ 8 ปี ในการทํางานเป็ นพยาบาลวิชาชีพในองค์กรโรงพยาบาลเอกชน ทํา
ให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละวิถชี วี ติ ของพยาบาลในองค์กรเอกชนได้อย่างลึกซึง้ โดยข้อมูลที่
ได้นัน้ มาจากตัวผู้วจิ ยั เองและผู้ร่วมงานทัง้ ที่เป็ นพยาบาลร่วมงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกันและใน
โรงพยาบาลเอกชนอื่น ซึง่ พบว่าพยาบาลนัน้ จะต้องให้การดูแลผูท้ ม่ี คี วามเจ็บปว่ ย ความทุกข์ทรมาน
ไม่สขุ สบาย ต้องเผชิญกับอารมณ์ทแ่ี ปรปรวนของผูป้ ว่ ยอันเนื่องมาจากเกิดความวิตกกังวลเกีย่ วกับ
โรคทีเ่ ป็ นและยังต้องคอยให้กาํ ลังใจแก่ผปู้ ว่ ยทัง้ ทีบ่ างครัง้ พยาบาลก็มคี วามรูส้ กึ หดหูก่ บั เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ เช่นกัน อีกทัง้ ในสังคมปจั จุบนั นัน้ มีการแข่งขันมากขึน้ โรงพยาบาลเอกชนจึงต้องมีนโยบาย
ต่าง ๆ เช่นการนํ าองค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ ทัง้ นี้เพื่อเป็ น
จุดทีส่ ร้างความเชื่อมัน่ ดึงดูดความสนใจและตอบสนองความต้องการสูงสุดของผูร้ บั บริการ ซึง่ การ
เน้ น ที่ผู้ร ับ บริก ารเป็ น หลัก นั น้ ถือ เป็ น หัว ใจสํา คัญ ในการให้บ ริก ารขององค์ก รเอกชน ซึ่ง จาก
เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน้าที่ของพยาบาลที่จะต้องมีภาระงานเพิม่ มากขึน้
เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร อีกทัง้ จากลักษณะของงานพยาบาลที่ต้องทํางานเป็ นเวร เช้า
บ่าย ดึก และมีระยะเวลาการทํางานที่ยาวนาน ส่งผลให้มกี ารพักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลกระทบต่อ
สุขภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ อีกทัง้ ในด้านครอบครัว ด้วยลักษณะของงานพยาบาลจึงมีเวลา
ให้กบั ครอบครัวน้อย ไม่มเี วลาดูแลบุคคลในครอบครัว จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดปญั หาในครอบครัว ไม่มี
ความสุขในการดําเนินชีวติ ยังส่งผลให้ไม่มสี มาธิในการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
และไม่มคี วามสุขในการทํางาน
ด้วยเหตุน้ีการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในงาน ความขัดแย้ง ระหว่างบทบาทงานกับ ครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิต ของ
พยาบาลประจํา การในโรงพยาบาลเอกชนว่า มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน หรือ ไม่ อย่า งไร อีก ทัง้ ยัง เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรด้านสุขภาพ เนื่องด้วยพยาบาลนัน้ ถือได้ว่าเป็ นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามสําคัญ
เป็ นอย่างมาก หากองค์กรให้ความสนใจและหาแนวทางเพิม่ ความพึงพอใจในงาน เพิม่ ความพึง
พอใจในชีวติ ลดความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพได้ ก็จะส่งผลให้
พยาบาลสามารถมีกําลังใจในการทํางาน ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และลดความเสีย่ งทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดทีม่ ผี ลอันตรายถึงแก่ชวี ติ ได้
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ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าเรือ่ งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
เอกชน ได้กาํ หนดจุดมุง่ หมายของการศึกษาวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนจําแนกตามตัวแปร สังกัด
แผนกทีท่ าํ งาน
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัว กับความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
4. เพื่อศึกษาสมการพยากรณ์ของความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน

ความสําคัญของการศึกษาค้นคว้า
ผลของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีความสําคัญคือ
1. ทําให้ทราบถึงผลของการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และ
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน รวมถึง
ผลของการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนเมื่อจําแนกตามตัวแปร
สังกัดแผนกทีท่ าํ งาน
2. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวกับความพึงพอใจในชีวติ และอิทธิพลของความพึงพอใจในงานและความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวที่มตี ่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชนซึ่ง อาจนํ า ไปใช้เ ป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการปฏิบ ัติง านของ
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน ลดความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว และส่งผลให้เกิดพึงพอใจในชีวติ
3. ทําให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรพยาบาลในโรงพยาบาล ได้เข้าใจถึงปญั หา และหาแนว
ทางแก้ไข ป้องกันและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และลดความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว ของพยาบาลทีอ่ ยูใ่ นองค์กร
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เป็ นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ จี าํ นวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง จํานวนรวม 4,387 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาค้น คว้า ครัง้ นี้ เ ป็ น พยาบาลวิช าชีพ ระดับ ผู้ป ฏิบ ัติง าน
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ จี ํานวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง จํานวน
367 คน ที่ผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของยามาเน่ โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ .05
(พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2540; อ้างอิงจาก Yamane. 1967: 580-581) จากรายงานรายชื่อ สถานพยาบาล
ประเภทที่ร บั ผู้ป่ว ยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกองการประกอบโรคศิล ปะ กรม
สนับสนุ นบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ กันยายน 2553 โดยมีโรงพยาบาลเอกชนทีม่ จี าํ นวนเตียงมากกว่า
หรือเท่ากับ 250 เตียง มีจาํ นวน 11 แห่ง
ตัวแปรที่ศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดตัวแปรเพือ่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ
1.1 ความพึงพอใจในงาน
1.2 ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจในชีวติ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอในชีวิต หมายถึง การประเมินความรูส้ กึ ว่าดี รูส้ กึ ชื่นชอบชีวติ ของตนเอง
ในภาพรวมและมีชวี ติ ที่ใกล้เคียงกับชีวติ ทีค่ าดหวังไว้ พึงพอใจในชีวติ และเห็นความสําคัญในการ
ดําเนินชีวติ ไม่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงชีวติ ไปจากเดิมทีเ่ ป็ นอยู่ พึงพอใจในประสบการณ์ทไ่ี ด้ผ่านเข้า
ในชีวติ รูส้ กึ มีความสุขกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน และประสบความสําเร็จในเป้าหมายของชีวติ ที่
ได้ตงั ้ ไว้
2. ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูส้ กึ พอใจและชื่นชอบประสบการณ์ในงาน มี
ทัศนคติทางบวกต่ องานและองค์ประกอบของงาน มีแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ปฏิบ ตั ิงานด้วยความ
กระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งความพึงพอใจในงานออกเป็ น 5 ด้าน คือ
2.1 ความพึงพอใจในงานด้านตัวงาน หมายถึง ความรูส้ กึ พอใจ และให้ความสนใจ
ของบุคคลทีม่ ตี ่อหน้าที่ ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั แิ ละรับผิดชอบ มีความรักในงานทีท่ ํา รูส้ กึ มีส่วน
ร่ว มในการแสดงความคิด เห็น ในงาน ตลอดจนได้ร บั ความชื่น ชมเสมอเมื่อ งานที่ทํา นัน้ ประสบ
ความสําเร็จ
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2.2 ความพึงพอใจในงานด้านหัวหน้ างาน หมายถึง ความรู้สกึ ที่มีต่อบุ คคลที่เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ บี ทบาทในการควบคุมดูแลตนในการทํางาน ทัง้ ในด้านความรูค้ วามสามารถ การ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปญั หาเมื่อเกิดปญั หาขึน้ ตลอดจนมีการให้ความสนิทสนม ให้กําลังใจและให้
การสนับสนุนเสมอเมือ่ มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
2.3 ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความรูส้ กึ พอใจของบุคคลทีม่ ี
ต่อสัมพันธภาพ การยอมรับและได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นร่วมงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง มีสว่ นร่วม
ในการปฏิบตั ิงานและสามารถปฏิบตั ิงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เ ป็ นอย่างดีโดยปราศจากการ
แข่งขัน ตลอดจนได้รบั ความช่วยเหลือทีด่ จี ากเพือ่ นร่วมงาน
2.4 ความพึงพอใจในงานด้านรายได้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจที่มีต่ อค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนที่ได้มาจากการทํางานว่ามีความคุม้ ค่า ทําให้สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างสบาย มีเงิน
เหลือเก็บออมจากรายได้ท่ไี ด้รบั ตลอดจนรู้สกึ พอใจต่อสวัสดิการต่าง ๆ ที่พงึ ได้รบั จากการเป็ น
พนักงานขององค์กร โดยไม่คดิ ทีจ่ ะเปลีย่ นไปทํางานอย่างอื่น
2.5 ความพึงพอใจในงานด้านความก้าวหน้า หมายถึง ความรูส้ กึ พอใจทีม่ ตี ่อโอกาส
และนโยบายในการเลื่อนตําแหน่ งในงาน ความเจริญก้าวหน้ าหรือแนวโน้ มที่จะก้าวหน้ าในงาน
ตามลําดับขัน้ ตลอดจนได้รบั การส่งเสริมในเรือ่ งของความก้าวหน้าของงาน
3. ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว หมายถึง ความรูส้ กึ ไม่สอดคล้อง
กันระหว่างบทบาทของการเป็ นสมาชิกในการงานกับบทบาทของการเป็ นสมาชิกในครอบครัว รูส้ กึ
ขัดแย้งในการแบ่งเวลาและการปฏิบตั บิ ทบาทการเป็ นสมาชิกทัง้ สองสถาบันไม่เป็ นแบบทีต่ ้องการ
ทําให้ครอบครัวขาดความใกล้ชดิ กัน รูส้ กึ ว่างานเข้ามามีส่วนในการใช้ชวี ติ ครอบครัวลดลงส่งผลให้
เกิดความกังวลถึงครอบครัวขณะปฏิบตั งิ าน
4. พยาบาลประจําการ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน โรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ จี าํ นวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง
5. โรงพยาบาลเอกชน หมายถึง โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ จี าํ นวน
เตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง ซึง่ เป็ นลักษณะการบริหารงานโดยองค์กรเอกชน เช่น กลุ่มนัก
ธุรกิจ นายแพทย์ หรือนายทุนทีก่ ่อตัง้ ในรูปแบบของบริษทั ทางการแพทย์และการพยาบาล

กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า
จากการศึกษางานวิจยั ของจัดจ์และวาตานาเบ (Jude; & Watanabe. 1993: 939-948) ที่
ศึก ษาความสัมพัน ธ์ข องความพึง พอใจในงานและความพึง พอใจในชีวิต โดยกลุ่ม ตัว อย่า งเป็ น
แรงงานชาวอเมริกนั จํานวน 804 คน จากประชากรกลุ่มใหญ่ทงั ้ หมด ศึกษาเป็ นสองช่วงเวลาเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ผลที่ได้จากการศึกษาในสองช่วงเวลาพบว่า
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวติ และความพึงพอใจในชีวติ ก็มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน และยังพบว่าความพึงพอใจในชีวติ นัน้ มีผลกระทบต่อ
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ความพึงพอใจในงานมากกว่าความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวติ งานวิจยั
ของเปเรวีและฮอชวาเตอร์ (Perewee; & Hochwarter) (ดวงหทัย คชเสนี. 2549: 50; อ้างอิงจาก
Perewee; & Hochwarter. 1999) ทีศ่ กึ ษาผลทางลบจากความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทีม่ ี
ต่อความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ พบว่า ตัวแปรการบรรลุสงิ่ ที่บุคคลให้คุณค่านี้
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึง
พอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานวิจยั ของจัดจ์ และคณะ (สุธดิ า
เรืองศิร.ิ 2548: 29; อ้างอิงจาก Judge; others. 1993) ทีศ่ กึ ษาความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจ
ในงานกับความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ในผูบ้ ริหาร 1,388 คน พบว่า ความพึงพอใจใน
งานและความพึงพอใจในชีวติ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก และผูบ้ ริหารที่มคี วามขัดแย้งระหว่าง
งานและครอบครัวจะมีความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ตํ่า ผู้วจิ ยั จึงได้สร้างกรอบ
แนวคิดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัว และความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ไว้ดงั นี้

ความพึงพอใจในงาน
- ด้านตัวงาน
- ด้านหัวหน้างาน
- ด้านเพือ่ นร่วมงาน
- ด้านรายได้
- ด้านความก้าวหน้า

ความพึงพอใจในชีวิต

ความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัว

สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และจากเอกสารวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีศ่ กึ ษา
สามารถตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี้
1. พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนที่มรี ะดับความพึงพอใจในงาน และระดับ
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ แตกต่างกัน
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2. พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนทีม่ สี งั กัดแผนกทํางานทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่ างบทบาทงานกับ ครอบครัว ของ
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกัน
3. ความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
4. ความพึง พอใจในงานและความขัด แย้ง ระหว่า งบทบาทงานกับ ครอบครัว สามารถ
พยากรณ์ความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาค้นคว้า
ในการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
เอกชนครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในงาน
1.1 ความหมายของความพึงพอใจในงาน
1.2 องค์ประกอบและความสําคัญของความพึงพอใจในงาน
1.3 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในงาน
2. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
2.1 ความหมายของความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
2.2 รูปแบบความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
2.3 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
3. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในชีวติ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจในชีวติ
3.2 แนวความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในชีวติ
3.3 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในชีวติ
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
และความพึงพอใจในชีวติ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน
1. ความหมายของความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงานได้มผี ู้สนใจศึกษา แสดงความคิดเห็นและให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในงานไว้อย่างหลากหลาย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าและนํามาเรียบเรียงได้ดงั นี้
ไอแวนซ์วชิ และ แมทท์สนั (Ivancevich; & Matteson. 2002: 121-122) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจในงานไว้ว่า เป็ นทัศนคติของบุคคลซึง่ เกีย่ วกับงาน เป็ นผลมาจากการรับรูต้ ่องาน
ซึ่ ง มีค วามเหมาะสมระหว่ า งบุ ค คลกับ องค์ ก ร การเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ คือ ค่าจ้าง ตัวงานเอง โอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตําแหน่ง
คุณภาพการบังคับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน เงือ่ นไขการทํางาน และความปลอดภัยในการทํางาน
วิทเทนและลอยด์ (Weiten; & Lloyd. 1994: 377-379) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในงานไว้
ว่า เป็ นทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี ่องานและความพึงพอใจในงานทีต่ นทํา ซึง่ ความพึงพอใจในงานนัน้ จะ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้
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1. ความมีคุณค่าของงาน (Meaningfulness) หากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นงานทีม่ คี ุณค่า
สําหรับบุคคลที่ปฏิบตั ิงาน บุคคลที่ปฏิบตั ิงานนัน้ จะมีความรูส้ กึ ว่าได้รบั ความสําเร็จจากการที่ได้
ปฏิบตั งิ านนัน้ ซึง่ ความมีคุณค่าของงานถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของงาน
2. ความท้าทายและความหลากหลายของงาน (Challenge and Variety) ความท้าทายใน
งานนัน้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยให้บุคคลได้ใช้ความสามารถในการทํางานได้อย่างเต็มที่
รวมถึงยังเปิ ดโอกาสให้ได้เรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถให้มากยิง่ ขึน้ ด้วย ไม่
เพียงเท่านัน้ งานทีม่ ลี กั ษณะทีด่ คี วรมีความหลากหลาย ทัง้ นี้เป็ นเพราะเมื่อมีการทํางานใดงานหนึ่ง
เป็ นระยะเวลานานแล้ว บุคคลจะมีภาวะเบื่อในงานทีจ่ าํ เจ ซึง่ องค์กรควรจะมีการปรับเปลีย่ นลักษณะ
ของงานให้มคี วามหลากหลาย ทัง้ นี้เพือ่ ให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานของตนมากขึน้
3. ความมีอํานาจในงานทีต่ นทํา (Autonomy) บุคคลจะมีความต้องการความอิสระในการ
ทํางาน และมีความสามารถในการทีจ่ ะตัดสินใจในเรื่องทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับตัวบุคคลเองรวมไปถึง
งานทีต่ นทํา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทีจ่ ะค้นคิดออกแบบวิธกี ารทํางาน วิธแี ก้ไขปรับปรุงผลงาน
และมีสว่ นร่วมในการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมในงานให้เหมาะสมกับงานทีท่ าํ
4. สัมพันธภาพและการได้รบั การยอมรับในการทํางาน (Friendship and Recognition)
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างบุคคลในการทํางาน การได้รบั การชมเชยและการได้รบั การยอมรับจากเพือ่ น
ร่วมงานและหัวหน้างานนัน้ มีสว่ นสําคัญทีท่ าํ ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน
5. ค่าตอบแทนทีด่ ี (Good Pay) พนักงานจะมีความพึงพอใจในผลตอบแทนมากน้อย
เพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การเปรียบเทียบ ซึง่ ความพึงพอใจในค่าตอบแทนนัน้ จะมีขน้ึ ก็ต่อเมื่อพนักงานมี
ความรูส้ กึ ว่าค่าตอบแทนทีไ่ ด้มคี วามยุตธิ รรมเมือ่ ได้เปรียบเทียบกับพนักงานในสาขาเดียวกันหรือใน
ระดับเดียวกันซึ่งมีประสบการณ์ในระดับทีเ่ ท่าๆ กัน หรือเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
จ่ายให้กบั พนักงานได้ขององค์กร
6. ความมันคงในงาน
่
(Security) ความมันคงในงานที
่
่พนักงานได้ให้ความสําคัญนัน้ จะ
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนัน้ เป็ นหลัก
เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช (2546: 105-106) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ว่า
หมายถึง ทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี ่องาน อันเป็ นผลมาจากการได้รบั สิง่ ทีด่ จี ากการทํางาน และความ
เหมาะสมพอดีระหว่างบุคคล และองค์การในด้านสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการทํางาน ดังต่อไปนี้
1. การจ่ายค่าตอบแทน (pay) หมายถึง จํานวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการทํางานอย่างเป็ นธรรม
ตามความรูค้ วามสามารถ
2. งานทีท่ าํ (work itself) หมายถึง การทํางานทีพ่ นักงานมีความสนใจและมีโอกาสในการ
เรียนรูง้ านและได้รบั การยอมรับในงานทีท่ าํ นัน้
3. โอกาสได้รบั ความก้าวหน้าในการเลื่อนตําแหน่ งให้สงู ขึน้ (promotion opportunities)
หมายถึงการมีโอกาสมีความก้าวหน้าในงาน ได้รบั การส่งเสริมให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน้
4. การมีหวั หน้าที่ดี (supervision) หมายถึง การมีหวั หน้าที่มคี วามสามารถทางเทคนิค
การทํางานและมีทกั ษะระหว่างบุคคลทีด่ ี มีความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างหัวหน้างานและพนักงาน
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5. เพื่อนร่วมงานทีด่ ี (co-workers) หมายถึง การมีเพื่อนร่วมงานทีเ่ ป็ นมิตร มีความสามารถ
และให้การสนับสนุ นทีด่ ี
6. สภาพการทํางาน (working conditions) หมายถึง การมีสภาพแวดล้อมในการทีด่ ี มี
บรรยากาศการทํางานทีส่ ะดวกสบาย มีอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการทํางานดี
7. ความมันคงในงาน
่
(job security) หมายถึง มีการจ้างงานทีม่ นคง
ั ่ และต่อเนื่องตลอดเวลา
ยงยุทธ เกษสาคร (2545: 148) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็ นเรื่องของบุคคล เป็ น
ความรูส้ กึ ส่วนตัวของบุคคลในการทํางาน เป็ นความรูส้ กึ ในงานที่เขาทําอยู่ต่อหน่ วยงาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน คนจะรูส้ กึ พอใจในงานที่ทําและเต็มใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานนัน้ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544: 122) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน
ไว้ว่า เป็ นความรูส้ กึ รวมของบุคคลทีม่ ตี ่อการทํางานในทางบวก เป็ นความสุขของบุคคลทีเ่ กิดจาก
การปฏิบ ัติง านและได้ร ับ ผลตอบแทน คือ ผลที่เ ป็ น ความพึง พอใจที่ทํ า ให้บุ ค คลเกิด ความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมันที
่ ่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิง่ เหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางาน รวมทัง้ การส่งผลต่อความสําเร็จ และเป็ นไปตามเป้าหมายขององค์กร
วรนารถ แสงมณี (2543: 287) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ว่า เป็ น
ความรูส้ กึ หรือทัศนคติของบุคคลที่มตี ่องานที่ทําอยู่ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดจากการที่ได้รบั การตอบสนองทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจจนทําให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน จึงตัง้ ใจและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูส้ กึ พอใจและชื่นชอบประสบการณ์ใน
งาน และเป็ นทัศนคติท่บี ุ คคลมีต่องานและองค์ประกอบด้านอื่นๆ ของงานในทางบวก และเป็ น
แรงจูงใจทีก่ ระตุน้ ให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั งิ านด้วยความกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบและความสําคัญของความพึงพอใจในงาน
ลูธาน (นฤมล ผ่องใส. 2544: 14-15; อ้างอิงจาก Luthan. 1992: 114) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ในงานมี 3 มิตทิ ส่ี าํ คัญ คือ
1. ความพึงพอใจในงานเป็ นการตอบสนองทางด้านอารมณ์ต่อสถานการณ์งาน
2. สามารถตัดสินความพึงพอใจในงานได้โดยดูว่า ผลลัพธ์ตรงกับความคาดหวังมากน้อย
เพียงใด เช่น พนักงานทีท่ ํางานหนักกว่าพนักงานคนอื่นแต่กลับได้รบั รางวัลน้อยกว่าอาจมีทศั นคติ
ทางลบต่องาน หัวหน้างานและผูร้ ว่ มงาน ในทางตรงข้ามหากพนักงานได้รบั การปฏิบตั ดิ ี ได้รบั การ
ตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม ก็จะมีทศั นคติทางบวกต่องานและมีความพึงพอใจในงาน
3. ความพึงพอใจในงานเป็ นตัวแทนทัศนคติต่าง ๆ
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ลูธานส์ แบ่งองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานดังต่อไปนี้
1. ตัวงาน (The work itself) งานนัน้ มีความน่าสนใจ บุคคลมีโอกาสเรียนรูแ้ ละตัดสินใจใน
งานด้วยตนเอง
2. ค่าตอบแทน (Pay) เป็ นรางวัลในรูปของเงิน โดยบุคคลรูส้ กึ ว่าเงินทีไ่ ด้รบั นัน้ ยุตธิ รรม
แล้วเมือ่ เปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ๆในองค์การ
3. โอกาสในการเลื่อนขัน้ (Promotion opportunities) บุคคลมีโอกาสความก้าวหน้าในงาน
ตามลําดับขัน้
4. หัวหน้างาน (Supervision) ทีม่ คี วามสามารถ ให้ความช่วยเหลือในงาน
5. เพือ่ นร่วมงาน (Co-worker) ทีม่ คี วามชํานาญในงานและให้การสนับสนุน
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544: 130) ได้กล่าวว่า ความสําคัญในการศึกษาความพึงพอใจ
ในงาน มีดงั นี้
1. การรับ รู้ป จั จัย ต่ า ง ๆ ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความพึง พอใจในงาน ทํ า ให้ห น่ ว ยงาน
สามารถนําไปใช้ในการสร้างปจั จัยเหล่านี้ให้เกิดเป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน
2. ความพึงพอใจในการทํางาน จะทําให้บุคคลมีความตัง้ ใจในการทํางาน ลดการขาดงาน
การลางาน การทํางานสายและการขาดความรับผิดชอบทีม่ ตี ่องาน
3. ความพึงพอใจในการทํางาน เป็ นการเพิม่ ผลผลิตของบุคคล ทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบด้วย
1. ปจั จัยด้านบุคคล (Personal Factor) เช่น ประสบการณ์ในการทํางาน เพศ อายุ เวลา
ในการทํางาน เชาวน์ปญั ญา การศึกษา บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน ความสนใจในงาน
2. ปจั จัยด้านงาน (Factor in the Job) เช่น ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะ
ทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน สภาพทางภูมศิ าสตร์ โครงสร้างหรือความชัดเจนของงาน
3. ปจั จัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) เช่น ความมันคงใน
่
งาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้ า อํานาจตามตํ าแหน่ งหน้ าที่ สภาพการทํางาน เพื่อ น
ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การสือ่ สารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริหาร
กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของความพึงพอใจในงานนัน้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ด้านตัวงาน (The work itself), ค่าตอบแทน (Pay), โอกาสในการเลื่อนขัน้ (Promotion opportunuties),
หัวหน้างาน (Supervision) และเพื่อนร่วมงาน (Co-worker) การรับรูป้ จั จัยต่าง ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในงานทําให้หน่ วยงานสามารนํ าไปใช้ในการสร้างปจั จัยเหล่านี้ให้เกิดเป็ นประโยชน์
ต่อการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน จะทําให้บุคคลมีความตัง้ ใจในการทํางาน ลดการขาด
งาน การลางาน การทํางานสายและการขาดความรับผิดชอบที่มตี ่องาน ทําให้ผลการทํางานใน
องค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทัง้ ยังเป็ นโอกาสในการเพิม่
ผลผลิตของบุคคลได้อกี ด้วย
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษาเอกสาร และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในงาน นัน้ พบว่ามีทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้อง ดังนี้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ (2545: 313) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสองปจั จัยของ เฮอร์สเบิรก์
(Frederick Herzberg) ไว้ว่าทฤษฎีมลู เหตุทท่ี าํ ให้เกิดความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในการทํางาน
สรุปได้ว่ามีอยู่ 2 ปจั จัย ด้วยกัน คือ ปจั จัยจูงใจทีเ่ ป็ นตัวกระตุ้นในการทํางาน (Motivator Factor)
และปจั จัยบํารุงรักษา (Maintenance Factors)
1. ปจั จัยจูงใจทีเ่ ป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางาน (Motivator Factor) เป็ นปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับงาน
โดยตรง ซึ่งจะเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจ และเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก ประกอบด้วยปจั จัยย่อย 6 ปจั จัย ดังนี้
1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การทีบ่ ุคคลสามารถทํางาน
ได้เสร็จสิน้ และประสบผลสําเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปญั หาต่าง ๆ การรูจ้ กั ป้องกันปญั หา
ทีจ่ ะเกิดขึน้ และเมื่องานสําเร็จเกิดความรูส้ กึ พอใจในผลสําเร็จของงานนัน้ อย่างยิง่ ได้แก่ การได้ใช้
ความรูท้ างวิชาการในการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายที่คาดไว้ การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตนใน
การปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายทีค่ าดไว้ การเปิ ดโอกาสให้ตดั สินใจในการทํางานของตนได้ตามความ
เหมาะสม ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน และผลของงานเป็ นไปตามเป้าหมายทีค่ าด
ไว้ เป็ นต้น
1.2 การได้รบั การยอมรับในความสามารถ ยกย่อง นับถือ (Recognition) หมายถึง
การได้รบั การยกย่องนับถือไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลในหน่วยงาน รวมทัง้ การยกย่องชมเชย
แสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดทีแ่ สดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
ได้แก่ การได้รบั การยกย่องชมเชยภายในองค์กร การได้รบั การยอมรับจากองค์กร การได้รบั การ
ยอมรับจากเพือ่ นร่วมงาน และมีรางวัลตอบแทนตามความดีความชอบในผลการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
1.3 ลักษณะของงานเป็ นทีน่ ่าพอใจ (Work content) หมายถึง งานทีท่ า้ ทายความสามารถ
หรือเป็ นงานทีต่ อ้ งอาศัยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ คิดค้นสิง่ ใหม่ ๆ เป็ นงานทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวในการทํางาน ได้แก่ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน ความน่ าสนใจ และ
ความท้า ทายของงาน งานที่ทํา เป็ น งานที่ต รงกับ ความถนัด และเป็ น งานที่ต รงกับ ความรูท้ ี่จ บ
การศึกษามา เป็ นต้น
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั
มอบหมายรับผิดชอบและมีอาํ นาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระใน
การทํางาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงานและแนว
ทางการปฏิบตั งิ าน การได้รบั มอบหมายงานพิเศษทีส่ าํ คัญ และการได้รบั การเชื่อถือและไว้วางใจใน
งานทีร่ บั ผิดชอบ เป็ นต้น
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1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง เมื่องานประสบความสําเร็จก็ได้รบั การ
ตอบสนองในเรื่องของการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ งให้สูงขึน้ รวมทัง้ การมีโอกาสได้ศกึ ษาหาความรู้
เพิม่ เติมหรือได้รบั การฝึ กอบรมได้แก่ การได้รบั การฝึ กอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง โอกาส
อบรมหรือ ฟื้ น ฟู วิช าความรู้เ พื่อ ใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน โอกาสการศึก ษาต่ อ ดูง าน สามารถสร้า ง
ประสบการณ์และความชํานาญจากงานทีป่ ฏิบตั ิ และโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งของงาน เป็ นต้น
1.6 โอกาสในการเจริญเติบโต (Personal Growth) หมายถึง การมีโอกาสได้เพิม่ พูน
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ตลอดจนโอกาสในการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง
2. ปจั จัยบํารุงรักษา (Maintenance Factors) เป็ นปจั จัยทีม่ ใิ ช่สงิ่ จูงใจโดยตรงในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนไม่เป็ นสิง่ กระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นในการทํางานให้มาก
ยิง่ ขึน้ แต่เป็ นข้อกําหนดเบื้องต้นทีจ่ ะป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในการทํางาน ซึง่ สาเหตุ
อัน เกิด จากสภาวะแวดล้อ ม โดยไม่เ กี่ย วข้อ งกับ ส่ว นประกอบของงานเลย ป จั จัย บํา รุง รัก ษา
ประกอบด้วย 7 ปจั จัยย่อย ดังนี้
2.1 นโยบายและการบริหารขององค์กร (Company Policy and Administration)
หมายถึง การจัดการและบริการงานขององค์กร ซึ่งจะต้องอยู่ในลักษณะนโยบายชัดเจน มีการแบ่ง
งานไม่ซ้ําซ้อน มีความเป็ นธรรม ได้แก่ มีนโยบายการบริหารงานที่ชดั เจน มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนเป้าหมายและแนวทางการทํางานทีช่ ดั เจน มีความยุตธิ รรมและมีความ
เป็ นกลาง ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการบริหารงานต่าง ๆ มีการฝึ กอบรมและแนะนํ าวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน มีขวัญและกําลังใจ และรูส้ กึ มีความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ านกับองค์กร มีระบบการจูงใจทีด่ ี
ในการทํางาน เป็ นต้น
2.2 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึงความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาใน
การดําเนินงานหรือควบคุมความยุตธิ รรมในการบริหาร รวมถึงการมีความรูค้ วามสามารถในการ
แก้ปญั หา ให้คําแนะนํ าในการทํางานแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ ได้แก่ การสังงาน
่
การมอบหมายงานมี
ความชัดเจน วิธกี ารควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ าน การรับฟงั ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การเปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วมในการวางแผน ตัดสินใจในงานทีร่ บั ผิดชอบ ความยุตธิ รรมในการพิจารณา
ผลงาน และความยุตธิ รรมในการบังคับบัญชา เป็ นต้น
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) หมายถึง การติดต่อรวมทัง้
ไม่วา่ จะเป็ นกิรยิ าหรือวาจาทีแ่ สดงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกันและมีความเข้าใจ
ซึง่ กันและกัน ได้แก่ ความสนิทสนมความจริงใจ และความเป็ นกันเอง การได้รบั ความช่วยเหลือใน
เรื่องทัวไป
่ ความเอือ้ อาทรจากหัวหน้างาน การวางตนของหัวหน้างานต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การเอา
ใจใส่ต่อสวัสดิการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การร่วมมือกันวางแผนการปฏิบตั งิ าน การเปิ ดโอกาสให้ทุก
คนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟงั ซึง่ กันและกัน การให้คาํ ปรึกษาหารือระหว่างกันเมือ่ ประสบปญั หา
การทํางาน เป็ นต้น

15
2.4 สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน
เช่น แสง เสียง อากาศ ชัวโมงของการทํ
่
างาน รวมทัง้ ลักษณะสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ จํานวนพนักงานมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
ความพอเพีย งของเครื่องมือและอุ ปกรณ์ ในการทํา งาน บุ คลากรมีคุ ณสมบัติแ ละความสามารถ
เหมาะสมกับลักษณะของงาน สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีอสิ ระ และเต็มความสามารถ การมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ มีการแบ่งงานและกําหนดวิธกี ารทํางานอย่าง
ชัด เจนเพื่อ ลดความซํ้ า ซ้อ นของงาน กฎระเบีย บข้อ บัง คับ ภายในหน่ ว ยงานที่มีค วามทัน สมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั เป็ นต้น
2.5 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทค่ี วรได้รบั เหมาะสม
กับงานที่ทําตลอดจนการเลื่อนขัน้ เงินเดือนในหน่ วยงานนัน้ เป็ นที่น่าพอใจของบุคคลที่ปฏิบตั งิ าน
ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ เลีย้ ง โบนัส สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการด้านชุดฟอร์มการทํางานและ
สวัสดิการการกูเ้ งินยามฉุกเฉิน เป็ นต้น
2.6 ความมันคงในงาน
่
(Job Security) หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อความ
มันคงในการทํ
่
า งาน ความมันคงขององค์
่
ก ร หรือ ความยังยื
่ น ของอาชีพ ได้แ ก่ ความมันคงใน
่
ตําแหน่ง หน้าทีก่ ารทํางาน และความมันคงขององค์
่
กร เป็ นต้น
2.7 ตําแหน่ งการงาน (Status) หมายถึง อาชีพนัน้ เป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม มี
เกียรติและศักดิ ์ศรี ได้แก่ ภาพพจน์ขององค์กร เป็ นต้น
2.8 ชีวติ ส่วนตัว (Personal Life) คือ สภาพความเป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ความสะดวกใน
การเดินทางมาทํางาน
สรุ ป ได้ว่ า ทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ งความพึง พอใจในงานนัน้ ได้ก ล่า วถึงทฤษฎีส องป จั จัย ของ
Frederick Herzberg ทีไ่ ด้สรุปไว้ 2 ปจั จัย คือ ปจั จัยจูงใจทีเ่ ป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางาน (Motivator
Factor) และปจั จัยบํารุงรักษา (Maintenance Factors) ซึง่ เป็ นทฤษฎีหลักทีท่ ําให้เข้าใจในพืน้ ฐาน
ของการเกิดความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในการทํางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
1. ความหมายของความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
เนเตเมเยอร์ และคณะ (Netemeyer; others. 1996: 400-410) ได้ให้ความหมายของความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ ครอบครัว ไว้ 2 รูป แบบ รูปแบบแรกคือ ความขัดแย้งที่เ กิดจาก
ครอบครัวเข้าไปขัดขวางงาน ซึ่งเป็ นรูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่เกิดจากครอบครัว
เข้าไปขัดขวางการกระทําตามความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน รูปแบบทีส่ อง ก็คอื ความขัดแย้งที่
เกิดจากงานเข้าไปขัดขวางครอบครัวซึง่ เป็ นรูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาททีเ่ กิดจากความ
ต้องการทัวไป
่ เวลาทีท่ มุ่ เทให้ และความตึงเครียดทีเ่ กิดจากงานเข้าไปขัดขวางการกระทําตามความ
รับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องกับครอบครัว
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กรีนฮาส และ บิวเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985: 77) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวนัน้ เป็ นรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้งด้านบทบาทของคน อันเป็ น
ผลพวงของแรงกดดันอันเนื่องมาจากการเข้ากันไม่ได้ของบทบาททางครอบครัวและบทบาทด้านการ
งาน โดยปญั หาความขัดแย้งระหว่างชีวติ ครอบครัวกับงานนัน้ แม้จะมีสาเหตุท่เี ป็ นไปได้มากมาย
หลายอย่าง แต่สว่ นใหญ่น่าจะมาจากสาเหตุสาํ คัญไม่น้อยกว่า 3 ประการดังนี้
1. เวลา ทัง้ ในแง่ของการทีค่ นแต่ละคนมีเวลาจํากัด และในแง่ทภ่ี าระความรับผิดชอบแต่
ละด้านอาจต้องการเวลาที่ทบั ซ้อนกัน เช่น คนที่มลี ูกวัยเรียนอาจต้องไปติดต่อเรื่องเรียนให้ลูกใน
เวลาทํางานเป็ นครัง้ คราว
2. ความเครียด ภาวะทางด้านอารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากกิจกรรมด้านหนึ่งแล้วติดค้างมาส่งผล
กระทบต่อชีวติ ในอีกด้านหนึ่ง เช่น หัวหน้างานทะเลาะกับแม่ยายมา มีอารมณ์หงุดหงิดค้างต่อมาถึง
ทีท่ าํ งาน ก็อาจมาระบายอารมณ์เสียใส่ลกู น้องทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งอะไร
3. พฤติกรรม ความคาดหมายจากสมาชิกครอบครัวอาจขัดแย้งกับสิง่ ทีต่ อ้ งการในแง่การ
ทํางาน เช่น คนทํางานบางคนแม้จะมีลูกเล็กหรือพ่อแม่วยั ชราทีต่ อ้ งดูแล แต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่อาจทํา
หน้าทีน่ นั ้ ได้ดนี กั เพราะต้องทํางานกะดึก หรือมีเวลาทํางานทีไ่ ม่แน่นอน
รอบบินส์ (เชลิสา ศิรมิ หันต์. 2551: 13; อ้างอิงจาก Robbins. 2004) กล่าวว่า ความขัดแย้ง
ระหว่างงานและครอบครัว เป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากความไม่สมั พันธ์กนั ระหว่างความต้องการ
ทางครอบครัวและความต้องการทางการทํางาน เนื่องจากเวลาและการทุ่มเทแรงกายแรงใจของ
บุคคลหนึ่งต่อบทบาทนัน้ ทําให้ยากต่อการเติมเต็มในทุกส่วนให้กบั บุคคลอื่นรอบข้าง
ปรเมศวร์ ธรรมชาติ (2553: 9) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว คือ ความ
ไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการและความรับผิดชอบจากบทบาทในการทํางานกับความต้องการ
และความรับผิดชอบจากบทบาทในชีวติ ครอบครัว
กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว หมายถึง ความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างบทบาทของการเป็ นสมาชิกในการงานและบทบาทของการเป็ นสมาชิกในครอบครัว
ทําให้บุคคลเกิดความขัดแย้งในการแบ่งเวลาและการปฏิบตั บิ ทบาทการเป็ นสมาชิกทัง้ สองสถาบัน
2. รูปแบบความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
กรีนฮาส และบิวเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985: 76-88) ได้มกี ารศึกษารูปแบบ
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวโดยจําแนกออกเป็ น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ความขัดแย้งเนื่องมาจากปจั จัยด้านเวลา (Time-base conflict) เป็ นรูปแบบของความ
ขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว สาเหตุเนื่องมาจากปจั จัยด้านเวลา เวลาทีใ่ ช้ไปกับบทบาทหนึ่งจะ
ไม่สามารถทุ่มเทหรืออุทศิ ให้กบั บทบาทหนึ่งได้ เช่น การทํางานที่เลิกดึกไม่เป็ นเวลา การประชุม
การทํางานล่วงเวลา จนไม่มเี วลาให้กบั ครอบครัว ลักษณะงานเช่นนี้ทําให้ไม่สามารถใช้เวลาสําหรับ
กิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ ส่วนความขัดแย้งด้านเวลาที่มสี าเหตุมาจากครอบครัวนัน้ ก็สามารถ
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการทํางานได้เช่นกัน โดยมักพบในผูท้ แ่ี ต่งงานแล้ว มีลูกอยู่ในวัยเยาว์
อาศัยอยูใ่ นครอบครัวทีม่ ขี นาดใหญ่ ทําให้ตอ้ งทุม่ เทเวลาให้กบั ครอบครัวซึง่ ส่งผลกระทบต่อการทํางาน
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2. ความขัดแย้งเนื่องจากปจั จัยด้านความตึงเครียด (Strain-based conflict) เป็ นรูปแบบ
ของความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว สาเหตุเนื่องมาจากปจั จัยด้านความตึงเครียด เมื่อบุคคล
ได้รบั ความกดดันสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานโดยมีอาการรูส้ กึ หงุดหงิด ตึงเครียด หดหู่ เมื่อกลับ
มาถึงบ้านก็อาจแสดงพฤติกรรมดังกล่าวกับคนในครอบครัว ส่วนความตึงเครียดทีเ่ กิดจากบทบาท
ครอบครัวส่งผลต่อการทํางานได้เช่นกัน บุคคลทีป่ ระสบปญั หากับคูส่ มรสหรือลูก ๆ บุคคลทีไ่ ม่ได้รบั
ั หาครอบครัว
การสนับ สนุ น และการช่ ว ยเหลือจากครอบครัว อาจพบว่า ความตึง เครีย ดจากป ญ
สามารถส่งผลต่อการทํางาน
3. ความขัดแย้งเนื่องจากปจั จัยด้านพฤติกรรม (Behavior-based conflict) พฤติกรรมทีใ่ ช้
ได้ผลในการแสดงบทบาทหนึ่งก็อาจไม่เหมาะสมกับอีกบทบาทหนึ่ง ความคาดหมายจากสมาชิก
ครอบครัวอาจขัดแย้งกับสิง่ ทีต่ อ้ งการในด้านการทํางาน เช่น คนทํางานบางคนแม้จะมีลกู เล็กหรือพ่อ
แก่แม่เฒ่าทีต่ ้องดูแล แต่ในความเป็ นจริงไม่อาจทําหน้าทีน่ นั ้ ได้ดนี ัก เพราะต้องทํางานกะดึกหรือมี
เวลาการทํางานทีไ่ ม่แน่ นอน ถ้าบุคคลไม่สามารถปรับเปลีย่ นเมื่อเข้าสู่บทบาททีแ่ ตกต่างกันก็ยอ่ มที่
จะมีโอกาสเผชิญกับความขัดแย้งเนื่องมาจากปจั จัยด้านพฤติกรรม
กรีนฮาสและบิวเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985: 76-88) ยังได้ศกึ ษาถึงปจั จัยทีส่ ง่ ผล
ต่อความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว โดยจําแนกเป็ น 3 ปจั จัย ดังนี้
1. การแบ่งเวลาให้กบั บทบาทใดบทบาทหนึ่ง โดยทีไ่ ม่สามารถให้เวลากับอีกบทบาทหนึ่ง
ได้
2. ความเหน็ดเหนื่อยจากการทําบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ทําให้ไม่สามารถทําในอีกบทบาท
หนึ่งได้อย่างเต็มที่
3. การแสดงพฤติกรรมในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิในอีกบทบาท
หนึ่งได้
โอ ดริสคอลล์ และ คณะ (สุธดิ า เรืองศิร.ิ 2548: 17; อ้างอิงจาก O’Driscoll; others. 1992)
กล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างบทบาทเกิดขึน้ จากการทีบ่ ุคคลต้องแบ่งเวลา ทีเ่ คยให้กบั งานหรือสิง่
สํา คัญ อื่น ๆ ทีน่ อกเหนือ ไปจากงานมาให้ก บั อีก สิง่ หนึ่ง ทํา ให้เ กิด ผลกระทบต่อ ความรู้สกึ และ
พฤติรรมการตอบสนองทีเ่ ขาเคยมีให้กบั งานกับสิง่ สําคัญอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากงาน
เคลลี่ และโวย์ดานอฟฟ์ (Kelly; & Voydanoff. 1985: 367-374) กล่าวว่าความขัดแย้งระหว่าง
การทํางานและครอบครัวเกิดขึน้ จากความต้องการเวลา พลังงาน และภาระผูกพันทีเ่ พิม่ มากขึน้ แต่
ละบทบาททําให้เกิดความขัดแย้งและความตึงเครียดในบทบาท (role strain) ใน 2 ลักษณะคือ
1. ความมากเกินไป (Overload) เกิดขึน้ เมื่อความต้องการทัง้ หมดต่อเวลาและพลังงานที่
เชื่อมโยงกับกิจกรรมของบทบาททีห่ ลากหลายนัน้ มากเกินกว่าทีจ่ ะกระทําบทบาททัง้ หมดได้อย่าง
เหมาะสม
2. การขัดขวาง (Interference) เกิดขึน้ เมื่อความต้องการทีข่ ดั แย้งกันสร้างความยากลําบาก
ในการทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความต้องการในบทบาททีห่ ลากหลาย ซึง่ ทําให้เกิดรูปแบบของความขัดแย้ง
2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ ความขัดแย้งทีเ่ กิดจากครอบครัวไปขัดขวางงาน (family interfered with
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work conflict) เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดจากความต้องการของบทบาทในครอบครัวเข้าไปขัดขวางใน
การกระทําตามความต้องการของบทบาทในงานของบุคคล รูปแบบที่สอง ความขัดแย้งที่เกิดจาก
งานไปขัดขวางครอบครัว (work interfered with family conflict) เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดจากความ
ต้องการของบทบาทในงานเข้าไปขัดขวางในการกระทําตามความต้องการของบทบาทในครอบครัว
ของบุคคล
เนเตเมเยอร์ และคณะ (Netemeyer; others. 1996: 400-410) สรุปถึงแหล่งของความขัดแย้ง
ระหว่างการทํางานและครอบครัว ดังนี้
1. เกิดจากความต้องการทัวไปของบทบาทที
่
ไ่ ด้รบั หมายถึง ความรับผิดชอบ ความต้องการ
ความหวัง หน้าที่ และภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาททีไ่ ด้รบั
2. จากเวลาทีท่ มุ่ เทให้กบั บทบาททีไ่ ด้รบั หมายถึง จํานวนของเวลาทีท่ ุ่มเทให้กบั บทบาทใด
บทบาทหนึ่งมากเกินไป ทําให้เกิดความขัดแย้งเพราะไม่สามารถกระทําอีกบทบาทหนึ่งทีร่ บั ผิดชอบ
อยูไ่ ด้
3. จากความเครียดทีเ่ กิดจากบทบาททีไ่ ด้รบั ความเครียดทีเ่ กิดจากบทบาทหนึ่ง เข้าไป
ขัดขวางอีกบทบาทหนึ่งทีร่ บั ผิดชอบอยู่
สรุปได้ว่า รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวนัน้ เป็ นภาวะของ
บุคคลทีไ่ ม่สามารถกระทําบทบาททีต่ นรับผิดชอบอยูใ่ ห้สมบูรณ์ได้ และมีความขัดแย้งในบทบาทที่
บุคคลนัน้ รับผิดชอบอยู่ โดยรูปแบบของความขัดแย้งนัน้ มาจากปจั จัย 3 ด้าน คือปจั จัยด้านเวลา
ปจั จัยด้านความตึงเครียด และปจั จัยด้านพฤติกรรม
3. ทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
แลมเบิรต์ (Lambert. 1990: 239-257) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
ครอบครัวไว้ 3 ทฤษฎีดงั นี้
1. แบบแบ่งส่วน (Segmentation) หมายถึง งานกับครอบครัวแยกจากกัน โดยงานและ
ครอบครัวจะไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน นักวิจยั ได้นําแนวคิดนี้มาใช้อธิบายในพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารทีม่ กั ไม่มคี วามรูส้ กึ ผูกพันและไม่พงึ พอใจในงาน พวกเขาสามารถแยกงานและครอบครัว
ออกจากกันได้เพือ่ ใช้ในการจัดการกับความเครียดทีม่ าจากการทํางาน
2. แบบชดเชย (Compensation) เป็ นความพยายามชดเชยเมื่อบุ คคลเกิดความไม่พึง
พอใจในงานหรือครอบครัวก็หาความพึงพอใจจากอีกสิง่ หนึ่ง ซึ่งเป็ นปฏิกริ ยิ าของบุคคลที่ไม่รูส้ กึ
ผูกพันหรือไม่พงึ พอใจต่องาน โดยนักวิจยั ได้นําแนวคิดมาอธิบายการที่บุคคลนัน้ หันเข้ามาหางาน
มากขึน้ เมือ่ ประสบกับปญั หาครอบครัว
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัวแบบชดเชยนัน้ คือการทีบ่ ุคคลมีความรูส้ กึ ผูกพัน
ในสิง่ หนึ่งน้อยลง จะไปเพิม่ ความผูกพันกับอีกสิง่ มากขึน้ และยังขึน้ อยูก่ บั ว่าบุคคลนัน้ มีความผูกพัน
กับสิง่ ใดมากกว่ากันระหว่างความผูกพันต่องานกับความผูกพันต่อครอบครัว แต่ในทางอีกหนึ่งหาก
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ความผูกพันในสิง่ หนึ่งมากแล้วมีผลทําให้ผูกพันในอีกสิง่ น้อยนัน้ จะเรียกว่า การผกผัน (Accommodations)
ตัวอย่างเช่น ในการศึกษากับประชากรที่เป็ นเพศชายซึ่งปกติแล้วผูช้ ายมักให้ความสําคัญกับงาน
มากกว่า แต่ถา้ ผูช้ ายคนไหนมีความผูกพันต่อครอบครัวมาก ก็มโี อกาสนํ าไปสู่ความไม่พงึ พอใจใน
งานได้ และการศึก ษาในประชากรที่เ ป็ น เพศหญิง ซึ่ง ผู้ห ญิง นัน้ จะให้ค วามสํา คัญ กับ ครอบครัว
มากกว่า ผู้หญิงมีความผูกพันต่ อครอบครัว มากและมีความผูกพันกับ งานน้ อยนัน้ จะส่งผลให้มี
วัตถุประสงค์ในการทํางานเพือ่ หาเงินมาใช้จา่ ยซือ้ สิง่ อํานวยความสะดวกเท่านัน้
3. แบบถ่ายเท (Spillover) เป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ท่มี ที ศิ ทางทัง้ ในทางด้านบวกและ
ทางด้านลบ โดยความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ ครอบครัว แบบถ่ ายเทนี้ จะเป็ นการที่พนักงานนํ า
อารมณ์ ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการทํางานนําเข้ามาสู่ชวี ติ ครอบครัว และ
ในทางตรงกันข้ามก็ได้นําอารมณ์ ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากครอบครัวนําเข้า
มาสู่ชวี ติ การทํางานด้วย ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจนํ าประสบการณ์ทใ่ี ช้กบั ลูก ๆ อย่างได้ผลมาใช้
ในการทํางาน ซึ่งถือว่าเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ทางลบก็คอื
การทีป่ ญั หาจากงานเข้ามากระทบกิจกรรมอื่น ๆ บุคคลทีร่ สู้ กึ ลําบากใจในการทํางานจนอาจแสดง
ความก้าวร้าวต่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน บุคคลอื่น หรือเมื่อเลิกงานแล้วกลับถึงบ้านก็เกิด
ความเหน็ดเหนื่อยมากจนไม่อาจทํากิจกรรมอื่นในครอบครัว

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิต
1. ความหมายของความพึงพอใจในชีวิต
นิวการ์เทนและคณะ (จิตตวดี เหรียญทอง. 2542: 15-17; อ้างอิงจาก Neugarten; others.
1961) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในชีวติ ว่าหมายถึง ความรูส้ กึ มีความสุข ความรูส้ กึ อิม่ ใจ
ในตัวเอง ความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า ความรูส้ กึ พอใจในตนเอง ความรูส้ กึ ยอมรับได้ทงั ้ ความสําเร็จ
และความล้มเหลวในชีวติ ทีผ่ า่ นมา มีทศั นคติทด่ี ตี ่อตนเอง มองชีวติ ตนเอง ผูอ้ ่นื สังคมและโลกในแง่
ดี ความพึงพอใจในการดําเนินชีวติ เป็ นเครื่องหมายของการมีสุขภาพจิตทีด่ ี รวมทัง้ การมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดดี ้วย ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั หลายชิ้นที่กล่าวว่าคุณภาพชีวติ หรือวัดด้วยระดับความพึง
พอใจในชีวติ ด้วยเหตุน้ีจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในชีวติ มีความสัมพันธ์กบั คําว่าคุณภาพชีวติ ซึ่ง
คํา ๆ นี้มคี วามหมายทีล่ กึ ซึง้
สําหรับความพึงพอใจในชีวติ เป็ นความผาสุกทางจิตใจของผูส้ งู อายุซง่ึ นิวการ์เทนและคณะ
รายงานองค์ประกอบของความพึงพอใจในชีวติ ไว้ 5 องค์ประกอบ ซึง่ บุคคลจะมีความพึงพอใจใน
ชีวติ ของตนได้นนั ้ จะต้องมีองค์ประกอบทัง้ 5 ด้านคือ
1. การมีความรื่นรมย์ในชีวติ (zest) หมายถึงการที่บุคคลทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
อย่างสนุ กสนาน มีความสนใจกระตือรือร้นในการทําสิง่ ต่าง ๆ มีการวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ ทีต่ น
ต้องทํา และคาดหวังว่าสิง่ ทีต่ นจะทําต่อไปนัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้ตนมีความสุข รับรูค้ วามสูงอายุของ
ตนแต่ไม่เป็ นอุปสรรคในการดําเนินชีวติ
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2. ความตัง้ ใจและอดทนต่อชีวติ (resolution and fortitude) หมายถึงการทําให้ชวี ติ ของ
ตนมีความหมาย มีการยอมรับและพร้อมทีจ่ ะสร้างชีวติ ของตนเอง ยืนหยัดต่อสูป้ ญั หาและอุปสรรค
ทัง้ มวล โดยนําประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดีตมาเป็ นประโยชน์ต่อชีวติ ของตนในปจั จุบนั
3. ความสอดคล้องระหว่างความต้องการและสัมฤทธิ ์ผล (congruence between desired
and achieved goals) หมายถึงการทีบ่ ุคคลสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ แต่
ละบุคคลมีเป้าหมายในชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน บุคคลรูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั สิง่ ทีด่ มี ากกว่าทีค่ าดคิดไว้ รูส้ กึ มี
ความพึงพอใจกับอดีตทีผ่ า่ นมา และไม่คดิ จะเปลีย่ นแปลง
4. การมีอตั มโนทัศน์ทางบวก (positive self concept) หมายถึงการมองภาพลักษณ์ของ
ตนเองในทางทีด่ ี
5. ภาวะอารมณ์ (mood tone) หมายถึง การดํารงไว้ซง่ึ ความสุข และการมีทศั นคติทด่ี แี ละ
การรับรูค้ วามสุขเหมือนเมื่อยังอ่อนวัย รูส้ กึ ว่าชีวติ ในปจั จุบนั มีความสุข เป็ นช่วงชีวติ ทีด่ ที ส่ี ุดไม่เบื่อ
หน่ายต่อชีวติ
ลูคสั และคณะ (นฤมล ผ่องใส. 2544: 9; อ้างอิงจาก Lucus; others. 1996) ได้กล่าวถึง
ความพึงพอใจในชีวติ ไว้ว่า เมื่อบุคคลตัดสินความพึงพอใจในชีวติ บุคคลจะไตร่ตรองถึงจํานวนเวลา
ที่เ ขาอยู่ ใ นอารมณ์ ท่ีเ ป็ น สุ ข เปรีย บเทีย บกับ จํ า นวนเวลาในอารมณ์ ท่ีไ ม่ เ ป็ น สุ ข จํ า นวนของ
ประสบการณ์ความรูส้ กึ ทางบวกและความรูส้ กึ ทางลบ และความพึงพอใจในชีวติ แตกต่างกับการมอง
โลกในแง่ดี (Optimism) การมองโลกในแง่ดเี ป็ นความคาดหวังทัว่ ๆไป ถึงผลลัพธ์ในอนาคตว่าจะ
ได้รบั ผลลัพธ์ทช่ี ่นื ชอบ เมื่อบุคคลเชื่อว่าการกระทําของเขานําไปสูผ่ ลลัพธ์ทน่ี ่าพอใจ ก็จะยืนยันการ
กระทําต่อไป แต่ผู้ท่เี ชื่อว่าจะพบกับความล้มเหลว ก็จะถอนตัวเองและมีความพยายามออกจาก
เป้าหมายที่ตงั ้ ขึ้น ในขณะที่ความพึงพอใจในชีวติ เป็ นการประเมินเงื่อนไขต่าง ๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกของชีวติ บุคคลในภาพรวม
2. แนวความคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต
ไดเนอร์ (ดวงหทัย คชเสนี. 2549: 16-17; อ้างอิงจาก Diener. 1984) ระบุว่าการศึกษาใน
เรื่องสุข ภาวะเน้ นลักษณะ 3
ประการ คือ ประการแรก สุขภาวะเป็ น ภาวะอัต วิส ยั ซึ่งเป็ น
ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล ประการทีส่ องในการประเมินจะใช้แบบวัดทีม่ ขี อ้ ความทางบวก
เท่านัน้ และประการทีส่ าม เป็ นการศึกษาทีเ่ น้นถึงการประเมินชีวติ โดยรวมของบุคคล ดังนัน้ ความ
พึงพอใจในชีวติ ตามแนวคิดของดีเนอร์คอื กระบวนการประเมินคุณภาพชีวติ ตามบริบทของแต่ละ
บุคคล ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับมาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ บุคคลจะรายงานว่ามีความพึงพอใจ
ในชีวติ สูง ซึง่ สรุปได้วา่ ความพึงพอใจในชีวติ เป็ นกระบวนการประเมินด้านความคิดทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การเปรียบเทียบภายในของบุคคลเอง โดยทีไ่ ม่ถูกชักนําจากปจั จัยภายนอก ไดเนอร์ เชื่อว่าแต่ละ
บุคคลให้น้ําหนักกับองค์ประกอบของการมีชวี ติ ทีด่ ไี ม่เท่าทียมกันและมีมาตรฐานเรื่องความสําเร็จใน
ชีวติ แต่ละด้านแตกต่างกัน เขาจึงพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวติ (Satisfaction With Life
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Scale หรือ SWLS) ขึน้ เพื่อวัดความพึงพอใจในชีวติ โดยรวม (Pavot; & Diener. 1993) โดยอธิบาย
ว่าแม้ปจั จัยเฉพาะ เช่น สุขภาพ ความมังมี
่ และชีวติ สมรส จะเป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการประเมินความ
พึงพอใจในชีวติ โดยรวม แต่ในทีส่ ดุ การให้น้ําหนักในการประเมินแต่ละปจั จัยก็จะเท่า ๆ กัน แบบวัด
ความพึงพอใจในชีวติ นี้สามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีห่ ลากหลายได้ และสามารถใช้แบบวัดนี้ชุดเดียว
หรือใช้รว่ มกับแบบวัดอื่น ๆ ทีว่ ดั ปจั จัยเฉพาะได้
ไดเนอร์ (ดวงหทัย คชเสนี. 2549: 16-17; อ้างอิงจาก Diener. 1984) ได้เสนอนิยามของ
ความสุขและสุขภาวะสามารถแบ่งออกได้ 3 หมวดหมู่ ดังนี้
1. บริบทเกณฑ์ภายนอก/บริบทเกณฑ์มาตรฐาน (external/normaltive criteria) กรอบ
ค่านิยมหรือวัฒนธรรมจะส่งผลต่อการรับรูค้ วามพึงพอใจในชีวติ หรือสุขภาวะของแต่ละบุคคล สุข
ภาวะจะเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลบรรลุลกั ษณะทีพ่ งึ ปรารถนาทีเ่ กิดจากกรอบอ้างอิงภายนอกบุคคล
2. บริบทเกณฑ์ภายใน/บริบทเกณฑ์เชิงอัตวิสยั (internal/subjective criteria) การประเมิน
ปจั จัยทีป่ ระกอบขึน้ เป็ นคุณภาพชีวติ นัน้ มีพน้ื ฐานมาจากบริบททีบ่ ุคคลนัน้ เลือกเอง ชินและจอห์นสัน
(Shin; & Johnson. 1978; อ้างอิงจาก Diener. 1984) อธิบายว่าความสุขคือ การประเมินคุณภาพ
ชีวติ ของบุคคลโดยรวมโดยอ้างอิงจากบริบททีบ่ ุคคลนัน้ เลือกเอง และระดับของการบรรลุบริบทนัน้
สามารถบ่งชีค้ วามพึงพอใจในชีวติ และสุขภาวะได้
3. ภาวะภายใน/ภาวะทางอารมณ์ (internal/emotional state) ความหมายของการมีสุข
ภาวะในระดับนี้เน้นที่การมีประสบการณ์ด้านอารมณ์ท่เี พลิดเพลินระหว่างกิจกรรมในชีวติ หรือมี
ความรืน่ รมย์ ซึง่ สามารถใช้เป็ นเครือ่ งชีว้ ดั ความพึงพอใจในชีวติ ได้ ทัง้ นี้บุคคลจะเป็ นผูก้ ําหนดความ
พึงพอใจนี้ดว้ ยตนเอง ระหว่างการทํากิจกรรมประจําวันบุคคลอาจรูส้ กึ มีความสุข พอใจ สร้างสรรค์
เบิกบาน ได้รบั รางวัลทางสังคม หรือเกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณ และอารมณ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในชีวติ
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิต
มาสโลว์ (สุพจน์ พันธนียะ. 2541: 9-12; อ้างอิงจาก Maslow. 1970) ได้ศกึ ษาค้นคว้า
ความต้องการของมนุ ษย์พบว่า มนุ ษย์ทุกคนล้วนแต่มคี วามต้องการทีจ่ ะสนองความต้องการให้กบั
ตนเองทัง้ สิน้ ซึ่งความต้องการนัน้ มีมากมาย เขาจึงได้จดั เป็ นลําดับขัน้ โดยเรียงความต้องการขัน้
ตํ่าสุดไปหาความต้องการขัน้ สูงสุด จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of
Need Theory) สรุปได้ว่าความต้องการขัน้ ตํ่าสุดได้รบั การตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้ว
ความต้องการขัน้ ที่ 2 จะเกิดขึน้ และเป็ นตัว กระตุ้น ให้เ กิดแรงจูงใจที่จะหาทางตอบสนองความ
ต้องการนัน้ เมือ่ ความต้องการขัน้ ที่ 2 ได้รบั การตอบสนองบรรลุเป้าหมายแล้ว ความต้องการขัน้ ที่ 3
จะถูกพัฒนา และกระตุน้ เป็ นแรงจูงใจให้เกิดความต้องการในขัน้ ต่อไป
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ลําดับขัน้ ความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ มี 5 ขัน้ ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการเพื่อความอยู่
รอดของชีวติ ซึง่ ได้แก่ ความต้องการอาหาร นํ้าดื่ม อากาศ การพักผ่อนนอนหลับ การขับถ่าย ความ
ต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการทีจ่ ะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส
แรงขับทางร่างกายเหล่านี้จะเกีย่ วข้องโดยตรงกับการอยูร่ อดของชีวติ ความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั ในขัน้ นี้
จะถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับสูงขึน้ ต่อไป ในทางตรงกันข้ามบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั ความพึง
พอใจจากความต้องการพืน้ ฐานดังกล่าว ก็จะไม่อยู่ในสภาพทีม่ คี วามพยายามทีจ่ ะแสวงหาความพึง
พอใจในขัน้ สูงขึน้
2. ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (security and safety needs) เมื่อความต้องการ
ด้านร่างกายได้รบั ตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะมีความต้องการขัน้ ต่อไป คือ ความต้องการความมันคง
่
ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงความต้องการผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ หรือผูป้ กป้องคุม้ ครอง ความต้องการความ
อิส ระจากความกลัว และความวิต กกังวล ความต้อ งการนี้ จะเห็น เด่ น ชัด ในเด็ก ซึ่ง ส่ว นมากจะมี
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองอันแสดงถึงความรูส้ กึ ไม่มนคงปลอดภั
ั่
ยแตกต่างกันไป เช่น ร้องไห้เสียงดัง ไม่
กล้าสบตาคนแปลกหน้า ถ้าหากว่ามีการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประสบการณ์บางอย่างทีค่ ดิ ว่าเป็ นอันตราย
ว่าปรากฏการณ์นนั ้ เกิดขึน้ อย่างไร และวิธหี ลีกเลีย่ งอันตรายจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านัน้ ก็จะมี
แนวโน้มทีจ่ ะไม่กลัวหรือรูส้ กึ เฉย ๆ ต่อสิง่ เหล่านัน้
ในผูใ้ หญ่ความมันคงปลอดภั
่
ยจะมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากเด็ก เช่น แสดงออกในการ
เลือกงานทําทีม่ คี วามมันคงและมี
่
สวัสดิการดี ฝากเงินไว้กบั ธนาคาร การทําประกันภัยต่าง ๆ เป็ น
ต้น พฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการแสวงหาความมันคงปลอดภั
่
ยทัง้ สิน้ หรือ
ในเรื่องความเชื่อด้านศาสนาหรือปรัชญา อาจตีความได้ว่าเป็ นความมันคงปลอดภั
่
ยเช่นเดียวกัน
กล่าวคือ ความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาจะช่วยให้บุคคลรู้สกึ มันคงปลอดภั
่
ย จะแสดงออกเมื่อ
บุคคลอยูใ่ นภาวะคับขันในภาวะทีเ่ กิดขึน้ บางอย่าง เช่น สงคราม อาชญากรรม อุทกภัย แผ่นดินไหว
ฯลฯ พฤติกรรมของบุคคลจะแสดงออกมาแตกต่างกันเพื่อแสวงหาความมันคงปลอดภั
่
ยให้กบั ตัวเอง
เช่น หลบหนี รวมกลุ่ม คล้อยตามผูน้ ํา เป็ นต้น บางคนอาจแสดงออกมาทางด้านการเป็ นโรคจิต โรค
ประสาท เช่น ยํา้ คิดยํา้ ทํา
3. ความต้องการความรักและการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (love and belonging needs)
ความต้องการในขัน้ นี้จะเกิดเมื่อความต้องการด้านร่างกายและความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย
ได้รบั การตอบสนองแล้ว โดยธรรมชาติของมนุ ษย์แล้วต้องการรวมกลุ่ม และมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
ผูอ้ ่นื เช่น ต้องการความรักจากทุกคนในครอบครัว ญาติ ผูร้ ว่ มงาน ต้องการเป็ นทีร่ กั และยอมรับของ
บุคคลอื่น บุคคลจะรูส้ กึ เงียบเหงาว้าเหว่เมื่อต้องอยู่คนเดียว ขาดครอบครัว ขาดเพื่อน หรือถูกตัด
ขาดจากสังคม ผูท้ ่ขี าดความต้องการเช่นนี้ยงิ่ ต้องการการชดเชย เช่น ผูท้ ่ขี าดพ่อแม่ก็ยงิ่ ต้องการ
ความรักจากผูอ้ ่นื มาชดเชย ผูท้ ร่ี สู้ กึ ว่าตนไม่สามารถทําประโยชน์ได้อกี แล้วยิง่ ต้องการการชดเชย
มากขึน้ บุคคลจึงพยายามทําทุกวิถที างเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก และการได้เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
เช่น เด็กวัยรุน่ ยอมติดยาเสพติดตามคําชักชวนของเพือ่ นทัง้ ๆ ทีร่ วู้ ่าเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของตน
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เพียงเพื่อให้เพื่อนยอมรับตนเละเห็นว่าพฤติกรรมของตนเหมือนกับคนในกลุ่ม ซึ่งจะทําให้เพื่อนใน
กลุ่มยอมรับตนเอง บุคคลทีเ่ กิดความตื่นเต้น สับสน วิตกกังวล จะมีแนวโน้มเข้าหาผูอ้ ่นื ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมรับรูใ้ นความรูส้ กึ ของตน และคอยให้กําลังใจที่ต้องต่อสูก้ บั ความรูส้ กึ ดังกล่าว หากความ
ต้องการดังกล่าวไม่ได้รบั การตอบสนองอาจจะมีผลต่อสุขภาพจิต ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจน หาก
ครอบครัวใดมีความรักและความผูกพัน สมาชิกได้รบั การยอมรับจากครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
จะมีสุขภาพจิตดี ในทางตรงกันข้ามหากครอบครัวไม่มคี วามรักความผูกพันกัน สมาชิกจะมีความ
หงุดหงิด ฉุนเฉียว จิตใจแปรปรวน ว้าวุน่ วิตกกังวล จนอาจเป็ นโรคจิตได้ในทีส่ ดุ
4. ความต้องการทีจ่ ะได้รบั การยกย่องนับถือ (self esteem needs) ความต้องการได้รบั
การยกย่องนับถือมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็ นการยกย่องนับถือตนเอง (self respect) คือ
ความต้องการมีอาํ นาจ มีความเชื่อมันในตนเอง
่
มีความสามารถ มีผลสัมฤทธิ ์ไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ ่นื และมี
ความเป็ นอิสระ ทุกคนต้องการทีจ่ ะรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสามารถทีจ่ ะประสบความสําเร็จ
ในภารกิจต่าง ๆ ลักษณะทีส่ องเป็ นการยกย่องนับถือจากผูอ้ ่นื (esteem from others) คือ ความต้องการ
มีเกียรติยศ การได้รบั คํายกย่องชมเชยในสิง่ ที่เขากระทําให้รูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าที่ความสามารถ
ของตนเองได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื เมื่อบุคคลได้รบั ความพึงพอใจในขัน้ นี้แล้วจะส่งผลให้บุคคลมี
ความรูส้ กึ และทัศนคติเกีย่ วกับการมีความเชื่อมันในตนเอง
่
มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ และมี
ประโยชน์ต่อโลก ในทางตรงกันข้ามผูผ้ ดิ หวังจะมีความรูส้ กึ และทัศนคติดอ้ ยคุณค่า มีความไม่เหมาะสม
มีความอ่อนแอ รูส้ กึ ว่าตนเองไร้ประโยชน์ซง่ึ จะประเมินตนเองตํ่ากว่าผูอ้ ่นื
5. ความต้องการทีจ่ ะตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรูจ้ กั ตนเอง (self actualization)
ความต้องการนี้เป็ นความต้องการขัน้ สุดยอดของบุคคล หลังจากได้รบั การตอบสนองความต้องการ
ขัน้ ต่าง ๆ ดังกล่าวขัน้ ต้น เป็ นความเข้าใจและยอมรับตนเอง ต้องการทราบถึงความสามารถจุดเด่น
และข้อบกพร่องของตนเองเพื่อจะได้ปรับปรุงตนเอง และต้องการทํางานจนสุดความสามารถ ได้รบั
ความพึงพอใจสูงสุด และประสบความสําเร็จในงานที่ทํา มาสโลว์ได้ศกึ ษาลักษณะของบุคคลที่มุ่ง
ไปสูก่ ารตระหนักความเป็ นจริงในตนเอง พบว่ามีลกั ษณะ ดังนี้
5.1. รับรูค้ วามเป็ นจริงเท่าที่เป็ นจริง ตัดสินตนเอง และผู้อ่นื ได้อย่างถูกต้องไม่
แปรปรวนตามความต้องการของตนเอง หรือความกลัว ตลอดจนความวิตกกังวล
5.2. ยอมรับผูอ้ ่นื และตนเอง
5.3. มีความเป็ นธรรมชาติอย่างง่าย ๆ ไม่ขน้ึ กับสิง่ เร้าภายนอก
5.4. ตระหนักถึงการดําเนินงาน และเป้าหมายของชีวติ
5.5. มีความมุง่ มันและไม่
่
ขน้ึ กับบุคคลอื่น
5.6. เป็ นตัวของตัวเอง รับผิดชอบต่อตนเอง
5.7. มีความชื่นชมต่อธรรมชาติ ศิลปะ และเด็ก
5.8. ตระหนักถึงความเป็ นมนุษย์ของตนเอง
5.9. เน้นทีเ่ ป้าหมายมากกว่าวิธกี าร
5.10. มีความเป็ นประชาธิปไตย
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ทฤษฎีของมาสโลว์ เป็ นทฤษฎีท่เี น้นความต้องการของมนุ ษย์ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยจัดขัน้ ความต้องการเป็ น 5 ขัน้ ความต้องการ 4 ขัน้ แรก มีความจําเป็ น
ทีต่ ้องได้รบั การตอบสนอง ถ้าไม่ได้รบั การตอบสนองจะทําให้บุคคลเกิดความเครียดเป็ นทุกข์ ส่วน
ความต้องการขัน้ ที่ 5 อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคน และเมื่อเกิดแล้วแม้ไม่ได้รบั การตอบสนองก็ไม่ทํา
ให้เดือดร้อนเป็ นทุกข์ แต่ถา้ ได้รบั การตอบสนองก็จะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจสูงขึน้ มาก ดังนัน้
ทฤษฎีน้ีจงึ เป็ นพืน้ ฐานของการศึกษาความพึงพอใจในชีวติ ได้เป็ นอย่างดี
กล่าวโดยสรุปก็คอื ความพึงพอในชีวติ หมายถึง การประเมินความรูส้ กึ ทีด่ ี ความรูส้ กึ ชื่น
ชอบชีวติ ของตนเองในภาพรวม จากการประเมินความพึงพอใจในชีวติ ในด้านต่างๆ ทีบ่ ุคคลเห็นว่ามี
ความหมายและความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ เป็ นการประเมินความพึงพอใจในประสบการณ์ท่ี
ผ่านเข้าในชีวติ และความรูส้ กึ มีความสุขกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงาน
กับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิต
จัดและวาตานาเบ (Jude; & Watanabe. 1993: 939-948) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของ
ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ โดยได้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแรงงานชาวอเมริกนั
จํานวน 804 คน จากประชากรกลุ่มใหญ่ทงั ้ หมด โดยมีการศึกษาเป็ นสองช่วงเวลาเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ช่วงเวลาแรกศึกษาในปี 1972-1973 โดยเป็ นการศึกษา
แบบ Cross-section Study และช่วงเวลาทีส่ องศึกษาในปี 1997 เป็ นการศึกษาแบบ Longitudinal
Study โดยข้อมูลทีไ่ ด้จะนํ ามาวิเคราะห์จากโมเดลทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ จะเป็ นความสัมพันธ์ของความพึง
พอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ทัง้ สองช่วงเวลา ร่วมกับโปรแกรม LISREL ผลที่ได้จาก
การศึกษาในสองช่วงเวลาพบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ชีวติ และความพึงพอใจในชีวติ ก็มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน และยังพบว่าความ
พึงพอใจในชีวติ นัน้ มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานมากกว่าความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจในชีวติ
เลห์มกุล (เชลิสา ศิรมิ หันต์. 2551: 21; อ้างอิงจาก Lehmkuhl. 1999) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
่
่
ชัวโมงที
่
่ยาวนานกับสุขภาพพนักงาน โดยผลการศึกษาระบุว่า ผลจากการทํางานจํานวนชัวโมงที
ยาวนาน มีผลต่อสุขภาพพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นความเครียด ความสะเทือนใจ หรือความเหนื่อยล้า
และยังมีผลต่อความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว และยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายขององค์การ ทัง้ นี้เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวนํ าไปสู่อตั ราการขาดงานสูงของพนักงาน และทําให้ระดับการปฏิบตั งิ านตํ่าลง โดยมี
รายงานระบุ ว่ า พนักงานที่เ กิดปญั หาความไม่สมดุล ระหว่างการทํา งานกับ ครอบครัว ขาดงาน
ประมาณ 4.5 วัน ต่อ 6 เดือน ในขณะทีพ่ นักงานทีไ่ ม่ประสบปญั หานัน้ ขาดงานเพียง 2.5 วัน ต่อ 6 เดือน
ซึง่ สามารถประเมินค่าเสียหายได้ถงึ ประมาณ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็ นอย่างน้อย นอกจากนัน้
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พนักงานซึง่ ประสบกับปญั หานี้ยงั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะหางานใหม่ทํา ซึง่ จากการศึกษาพนักงานจํานวน
1000 คน ทีท่ ํางานในบริษทั อเมริกนั ระบุว่าร้อยละ 49 ของพนักงานชาย และร้อยละ 39 ของ
พนักงานหญิงที่ประสบปญั หาไม่สมดุลระหว่างงานกับครอบครัว มีความตัง้ ใจที่จะลาออกจากงาน
เพีอ่ หางานใหม่ทาํ ซึง่ การลาออกจากงาน ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อองค์การในการสูญเสียพนักงานที่
มีคา่ ขององค์การและยังมีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดจ้างและฝึ กอบรมให้กบั พนักงานใหม่
เปเรวีและฮอชวาเตอร์ (ดวงหทัย คชเสนี. 2549: 50; อ้างอิงจาก Perewee; & Hochwarter.
1999) ศึกษาผลทางลบจากความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในงานและ
ความพึง พอใจในชีวิต โดยผู้วิจ ัย คาดว่ า การมีป ระสบการณ์ เ รื่อ งความขัด แย้ง ระหว่ า งงานกับ
ครอบครัวจะลดการบรรลุในสิง่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่า (value attainment) ซึง่ นําไปสูก่ ารลดความพึงพอใจ
ในงานและความพึงพอใจในชีวติ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน ทีท่ าํ งานเป็ นผูจ้ ดั การโรงแรมบ่งชี้
ว่าการบรรลุสงิ่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่านี้เป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการทีง่ านเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว และ
การทีค่ รอบครัวเข้าไปก้าวก่ายการทํางาน กับทัง้ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อ ม ผู้วิจ ัย จึง สรุ ป ว่ า ตัว แปรการบรรลุ สิ่ง ที่บุ ค คลให้คุ ณ ค่า นี้ ส ามารถอธิบ าย
ความสัมพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจในงาน
และความพึงพอใจในชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อดัมส์และคณะ (ตติยา เอมซ์บุตร. 2542: 56; อ้างอิงจาก Adams; others. 1996) ได้ศกึ ษาถึง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความเกี่ย วข้อ งผูก พัน กับ งานและครอบครัว การสนับ สนุ น ทางสัง คมกับ
ครอบครัว และความขัดแย้งระหว่างการทํางานกับครอบครัว กับความพึงพอใจในงานและชีวติ โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานทีอ่ าศัยอยูก่ บั สมาชิกครอบครัวอย่างน้อย 1 คน จํานวน 163 คน พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานกับครอบครัว มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวติ และงาน รวมถึง
ระดับ ของความเกี่ย วข้อ งผู ก พัน กับ งานและครอบครัว ที่พ นั ก งานมีนั น้ ก็มีค วามเกี่ย วข้อ งใน
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว และความขัดแย้งทีเ่ กิดจากงานเข้าไปขัดขวางครอบครัวในระดับสูงจะเป็ นตัว
ทํานายถึงระดับของการสนับสนุ นของทางสังคมจากครอบครัวในด้านอารมณ์ และด้านอุปกรณ์
สิง่ ของในระดับที่ต่ํา นอกจากนี้ การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัวในด้านอารมณ์ และอุปกรณ์
สิง่ ของมีความสัมพันธ์ทางลบกับความขัดแย้งทีเ่ กิดจากครอบครัวเข้าไปขัดขวางงาน
จัดจ์ และคณะ (สุธดิ า เรืองศิร.ิ 2548: 29; อ้างอิงจาก Judge; others. 1993) ศึกษาความ
พึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงานกับความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ในผูบ้ ริหาร 1,388 คน
พบว่า ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก และผูบ้ ริหารทีม่ ี
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวจะมีความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ตํ่า
บาล์มฟอร์ต และ การ์ดเนอร์ (นัฏชุกา คําวินิจ. 2551: 32; อ้างอิงจาก Balmforte; & Gardner.
2006) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัวทีส่ ง่ ผลต่อองค์การ ได้แก่ ความสัมพันธ์
ทีร่ าบรื่นในการทํางาน ถ้าพนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้ดโี ดยได้รบั การสนับสนุ นจากองค์การ ซึ่ง
ส่งผลต่อองค์การในทางบวกคือ พนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีความผูกพันต่อองค์การ และมี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี และพบว่าถ้าพนักงานปฏิบตั งิ านด้วยความยากลําบาก ไม่ได้รบั การ
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สนับสนุ นจากองค์การแล้วจะส่งผลกระทบต่อวามสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัวและมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การด้วย ผลลัพธ์ของการปฏิบตั งิ าน แก่ ความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันในงาน ผลผลิต การตัง้ ใจที่จะลาออก และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ส่วนผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวติ สมรส หน้าที่
ความรับผิดชอบในครอบครัว การสับสนในบทบาท และความเครียดในการดําเนินชีวติ ยังพบอีกว่า
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและการทํางานส่งผลลบต่อ
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่
เชลิสา ศิรเิ หมันต์ (2551: 59-61) ได้ศกึ ษาค้นคว้าเรื่องความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว สัม พัน ธภาพกับ ผู้บ ังคับ บัญ ชา และพฤติก รรมต่ อ ต้า นการปฏิบ ตั ิง านของเจ้า หน้ า ที่
ปราบปรามยาเสพติด ในเขตภาคเหนือ พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีป่ ราบปรามยาเสพติด ในเขตภาคเหนือ
ตติยา เอมซ์บุตร (2542: 208) ได้ศกึ ษาเรื่องความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว การ
สนับสนุ นทางสังคม และคุณภาพชีวติ ของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า พบว่า ความ
ขัดแย้งระหว่างการทํางานกับครอบครัวโดยรวมและความขัดแย้งที่เ กิดจากงานเข้าไปขัดขวาง
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวติ การทํางานและคุณภาพชีวติ ครอบครัวโดยรวมและ
ในรายด้า นทุก ด้า น อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ และความขัด แย้ง ที่เ กิด ขึ้น จากครอบครัว เข้า ไป
ขัดขวางงานมีความสัมพันธ์ท างลบกับ คุณภาพชีว ิตของการทํางานและคุณภาพชีว ิต ครอบครัว
โดยรวมและในรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ บาริช
(Barich. 1994) ทีศ่ กึ ษาพบว่า ความขัดแย้งระว่างการทํางานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในครอบครัว เบเดียน (Bedeian. 1988) ศึกษาพบว่า ความ
ขัดแย้งระหว่างการทํางานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ความไม่พงึ พอใจในงาน ลดความพึงพอใจ
ในชีวติ ลดความพึงพอใจในชีวติ สมรสและครอบครัว และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฟรอนและคณะ
(Frone; others. 1992) ศึกษาพบว่า ความขัดแย้งระว่างการทํางานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความพึงพอใจในงาน
สุธดิ า เรืองศิร ิ (2548: 63-67) ศึกษาระดับเชาว์อารมณ์ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
และความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายบริการจัดจําหน่ ายบริษทั เนชั ่น มัลติมเี ดียกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความพึงพอใจในงาน และพนักงานทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวต่างกัน มีความพึง
พอใจในงานไม่ต่างกัน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
4. การจัดทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เป็ นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ จี าํ นวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง จํานวนรวม 4,387 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาค้น คว้า ครัง้ นี้ เ ป็ น พยาบาลวิช าชีพ ระดับ ผู้ป ฏิบ ัติง าน
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ จี ํานวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250งเตีย จํานวน
367 คน โดยผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของยามาเน่ โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ .05
(พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2540; อ้างอิงจาก Yamane. 1967: 580-581) จากรายงานรายชื่อ สถานพยาบาล
ประเภทที่ร บั ผู้ป่ว ยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกองการประกอบโรคศิล ปะ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ กันยายน 2553 โดยมีโรงพยาบาลเอกชนทีม่ จี าํ นวนเตียงมากกว่า
หรือเท่ากับ 250 เตียง มีจาํ นวน 11 แห่ง
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ความพึงพอใจในงาน 5 ด้าน ได้แก่ ตัวงาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน รายได้
และความก้าวหน้า
3.2 ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
3.3 ความพึงพอใจในชีวติ

เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
2. แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในงาน แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว และแบบสอบถามความพึง
พอใจในชีวติ โดยมีการดําเนินการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในงาน ความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวติ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. กําหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหา นํ ามาสร้างข้อคําถามโดยให้ครอบคลุมใน
กรอบความหมายของตัวแปรต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าและ
ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามโดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ตําแหน่ งงาน รายได้ จํานวนชัวโมง
่
สังกัดแผนกที่ทํางาน ระยะเวลาที่ทํางานอยู่ในองค์กรปจั จุบนั
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบให้เลือกตอบหรือเติมคํา จํานวนทัง้ สิน้ 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึง พอใจในงาน เป็ น แบบสอบถามที่ป ระกอบไปด้ว ยข้อ
คําถาม 21 ข้อ วัดความพึงพอใจในงานด้านตัวงาน 5 ข้อ ด้านหัวหน้างาน 5 ข้อ ด้านเพื่อนร่วมงาน
4 ข้อ ด้านรายได้ 3 ข้อ ด้านความก้าวหน้า 4 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบเป็ นแบบมาตรประเมินค่า
ลิเคิรต์ (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ (ในตอนแรกแบบสอบถามนี้จะประกอบไปด้วยข้อคําถาม 25 ข้อ วัดความพึงพอใจในงานด้านตัว
งาน 5 ข้อ ด้านหัวหน้างาน 5 ข้อ ด้านเพื่อนร่วมงาน 5 ข้อ ด้านรายได้ 5 ข้อ ด้านความก้าวหน้า 5
ข้อ เมื่อได้ขอ้ คิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทําให้ได้ขอ้ สอบเป็ นจํานวน 21 ข้อ โดยเลือกจากข้อทีม่ คี ่า
ดัชนีความสอดคล้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.66)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว เป็ นแบบสอบถามที่
ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบเป็ นแบบมาตรประเมินค่าลิเคิร์ต (Likert
Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (ในตอน
แรกแบบสอบถามนี้จะประกอบไปด้วยข้อคําถาม 8 ข้อ เมื่อได้ขอ้ คิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทําให้ได้
ข้อสอบเป็ นจํานวน 7 ข้อ โดยเลือกจากข้อทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.66)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ เป็ นแบบสอบถามทีป่ ระกอบไปด้วยข้อคําถาม
5 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบเป็ นแบบมาตรประเมินค่าลิเคิรต์ (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (ในตอนแรกแบบสอบถามนี้จะประกอบ
ไปด้วยข้อคําถาม 5 ข้อ เมื่อได้ขอ้ คิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทําให้ได้ขอ้ สอบเป็ นจํานวน 5 ข้อ โดย
เลือกจากข้อทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.66)
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ในการแปลผลนัน้ จะมีการแปลผลคะแนนของแบบสอบถามในส่วนที่ 2-4 โดยรวมคะแนน
ข้อคําถามทุกข้อของแต่สว่ น คะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วนจะแทนระดับความ
พึงพอใจในงานในด้านต่าง ๆ ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว และความพึงพอใจใน
ชีวติ ของแต่ละบุคคลตามลําดับ
เกณฑ์ในการให้คะแนนในมาตรประเมินค่าแบบลิเคิรต์ (Likert Scale) ได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
ระดับคะแนน
ข้อคําถามเชิงบวก
ข้อคําถามเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
1
เห็นด้วย
4
2
ไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
3. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ ไปหาความเทีย่ งตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดย
นําไปให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ 3 คน คือ อาจารย์ ดร. รณิดา เชยชุ่ม อาจารย์ประจําภาควิชาการวัดผลและ
วิจยั การศึกษา อาจารย์ ดร. สกล วรเจิญศรี และอาจารย์ ดร. ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล อาจารย์
ประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา และภาษา
ที่ใช้ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์และความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าจากนัน้ จึงนํ ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
4. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒไิ ปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับพยาบาลวิชาชีพระดับผูป้ ฏิบตั งิ านโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี
จํานวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง จํานวน40 คน ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
แล้วนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
5. ผู้วิจยั นําแบบสอบถามที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟา่ (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2540: 131132) ซึง่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานได้ค่าระดับความเชื่อมั ่นทีร่ ะดับ .94 ส่วนที่ 2
แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวได้ค่าระดับความเชื่อมันที
่ ่ระดับ .78
และส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ ได้คา่ ระดับความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ .90
6. นํ าแบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อมันแล้
่ วไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป โดยข้อ
คําถามในส่วนที่ 2 3 และ4 จะประกอบข้อคําถามทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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จริงมากทีส่ ดุ
จริงมาก
จริงบางส่วน
จริงน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ

คําถามเชิงบวก
5
4
3
2
1

เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลีย่ กําหนดไว้ดงั นี้
คะแนนเฉลีย่
4.50 - 5.00 หมายถึง
คะแนนเฉลีย่
3.50 - 4.49 หมายถึง
คะแนนเฉลีย่
2.50 - 3.49 หมายถึง
คะแนนเฉลีย่
1.50 - 2.49 หมายถึง
คะแนนเฉลีย่
1.00 - 1.49 หมายถึง

คําถามเชิงลบ
1
2
3
4
5

อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
อยูใ่ นระดับมาก
อยูใ่ นระดับปานกลาง
อยูใ่ นระดับน้อย
อยูใ่ นระดับน้อยมาก

ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและ
ความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเท่านัน้ ข้อมูลทีท่ ่านตอบจะ
เป็ นความลับและใช้เพื่อเป็ นประโยชน์สําหรับในการศึกษาวิจยั เท่านัน้ คําตอบของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบต่ อ หน้ า ที่ก ารงานของท่ า นแต่ ป ระการใดทัง้ สิ้น จึง ใคร่ ข อความกรุ ณ าท่ า นโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็ นจริงที่ตรงกับความคิดเห็นและความรูสกึ ของท่านมากที่สุด และโปรด
ตอบให้ครบทุขอ้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ
พร้อมกันนี้ ผูว้ จิ ยั ต้องขอขอบพระคุณสําหรับการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือทําเครื่องหมาย
 ตรงหน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่าน และโปรดทําทุกข้อ
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ..........ปี
3. สถานภาพสมรส

( ) โสด
( ) สมรส
( ) อื่น ๆ ระบุ.......

4. รายได้

( ) ตํ่ากว่า 15,000 บาท/เดือน
( ) 15,000 – 35,000 บาท/เดือน
( ) 35,001 – 55,000 บาท/เดือน
( ) 55,001 บาทขึน้ ใป

5. จํานวนชัวโมง
่

( ) น้อยกว่า 50 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
( ) 50 – 60 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
( ) 61 – 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
( ) มากกว่า 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์

6. สังกัดแผนกทีท่ าํ งาน ( ) ผูป้ ว่ ยนอก
( ) ผูป้ ว่ ยใน
7. ระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั

( ) น้อยกว่า 1 ปี
( ) 1 - 5 ปี
( ) 6 – 10 ปี
( ) มากกว่า 10 ปี
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
คําชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย

1.งานทีท่ าํ ตรงกับความถนัดและ
วิชาชีพของตนเอง
2.งานทีฉ่ นั ทําอยูใ่ นปจั จุบนั เป็ นงานที่
ฉันรัก
3.ฉันมีความสุข มักมีสว่ นร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในงานของฉัน
3.ฉันคิดว่าประสบความสําเร็จในงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
5.ฉันมีความพอใจในงานทีฉ่ นั ทํา

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่

6…………………………………..
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ข้อความ

1.งานทีฉ่ นั ทําอยูท่ าํ ให้ฉนั ไม่มเี วลา
ใกล้ชดิ กับสมาชิกในครอบครัว
2.ระหว่างทีฉ่ นั ทํางาน ฉันมีความ
กังวลถึงลูกๆหรือสมาชิกในครอบครัว
3.ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ในการทีจ่ ะจัดการสิง่ ต่างๆให้กบั ลูกๆ
หรือสมาชิกในครอบครัวให้เรียบร้อย
ขณะทีฉ่ นั ทํางาน
4.เวลาทํางานของฉันมีความขัดแย้ง
กับการใช้ชวี ติ ในครอบครัว
5.ฉันทํางานปริมาณมากจน ลืมสนใจ
นึกถึงครอบครัว
6……………………………………..

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิต
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ

1.ฉันคิดว่าชีวติ ในปจั จุบนั มีความ
สมบูรณ์แบบเหมือนอุดมคติในใจมาก
2.สภาพชีวติ ของฉันจัดได้วา่ มี
คุณภาพชีวติ ในระดับทีด่ มี าก
3.ฉันมีความสุขในการดําเนินชีวติ ใน
แต่ละวัน
4.ฉันประสบความสําเร็จในเป้าหมาย
ของชีวติ ทีฉ่ นั ได้ตงั ้ ไว้
5.ฉันไม่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงชีวติ ไป
จากเดิมทีเ่ ป็ นอยู่
6…………………………………….

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่

การจัดทําข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลจากการไปเก็บด้วยตนเอง โดยเริม่ จากการหารายชื่อโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มจี ํานวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง ซึ่งในการทําวิจยั ครัง้ นี้ได้
ข้อมูลมาจากประเภทสถานพยาบาลเอกชนทีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน ภายในเขตกรุงเทพมหานคร สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ กันยายน 2554
จากนัน้ จึงขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และนํ าไปยื่นตามโรงพยาบาลที่อยู่ในเงื่อนไข และขอข้อมูลจํานวนพยาบาลและ
ผูช้ ่วยพยาบาลเพื่อใช้ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและไป
เก็บตามจุดทีท่ างโรงพยาบาลอนุ ญาตโดยกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้นนั ้ ได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย
2. ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามทีค่ นื มาและมีคําตอบทีส่ มบูรณ์ จํานวน 367 ฉบับ ตรงกับ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 367 คน คิดเป็ น ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในแผนกผูป้ ่วยนอก และผูป้ ่วยใน โรงพยาบาลเอกชน ทัง้ หมด 10 โรงพยาบาล ที่อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้สงั กัด
แผนกทีท่ ํางาน จํานวนชัวโมง
่
ระยะเวลาทีท่ ํางานอยู่ในองค์กรปจั จุบนั สถิตทิ ใ่ี ช้คอื การหาค่าเฉลี่ย
(mean) และร้อยละ (percentage)การนําเสนอข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงจํานวนและ
ค่าร้อยละ จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่ งงาน รายได้ จํานวนชัวโมงทํ
่
างาน
สังกัดแผนกทีท่ าํ งาน และระยะเวลาทีท่ ํางานอยู่ในองค์กรปจั จุบนั และ นําเสนอค่าเฉลีย่ (mean) ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดับในแต่ละด้านของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
คะแนนความพึงพอใจในชีวติ เมื่อพิจารณาตามตัวแปรความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัว ด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (Two-way ANOVA)
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับ ครอบครัว ของพยาบาลประจํา การในโรงพยาบาลเอกชน จํา แนกตามตัว แปร
สังกัดแผนกทีท่ าํ งานโดยการทดสอบค่าสถิตทิ ี (t - distribution)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงาน
กับครอบครัว กับความพึงพอใจในชีวติ ด้วยสถิตสิ หสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation)
5. วิเคราะห์อทิ ธิพลความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในชีวติ ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรียบเทียบและศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในงาน
และความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวที่มตี ่อความพึงพอใจในชีวติ และอิทธิพลของ
ความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในชีวติ
ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ผูว้ จิ ยั ได้ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เข้าใจการแปลผลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ตรงกัน ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในบทนี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้สญ
ั ลักษณ์ อักษรย่อ และคําย่อต่างๆ ดังต่อไปนี้
N แทน จํานวนคนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
X
S.D. แทน ค่าคะแนนส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
df แทน ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลีย่ ของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares)
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการเปรียบเทียบกลุ่มสองกลุ่ม (t-test)
F แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้เปรียบเทียบกลุ่มตัง้ แต่ 3 กลุ่มขึน้ ไป (F-test)
*
แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงจํานวนและค่าร้อยละ จําแนกตามตัวแปร
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตํา แหน่ ง งาน รายได้ จํา นวนชั ่วโมงทํา งาน สัง กัด แผนกที่ทํา งาน
และระยะเวลาที่ทํางานอยู่ในองค์กรป จั จุบ นั และค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และค่าระดับในแต่ละด้านของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนคะแนนความพึงพอใจในชีวติ เมือ่ พิจารณาตามตัวแปรความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน จําแนกตามสังกัดแผนก
ทีท่ าํ งาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว กับความพึงพอใจในชีวติ พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในชีวติ พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงจํานวนและค่าร้อยละ จําแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่ งงาน รายได้ จํานวนชัวโมงทํ
่
างาน สังกัด
แผนกที่ ทํา งาน และระยะเวลาที่ ทํา งานอยู่ ใ นองค์ก รปั จ จุบ นั และค่ า เฉลี่ ย (mean) ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดับในแต่ละด้านของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
เอกชน(n = 367) ดังปรากฏในตาราง 1-2
ตาราง 1 จํานวนและค่าร้อยละ จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ สังกัดแผนกที่
ทํางาน จํานวนชัวโมงทํ
่
างาน และระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
1.เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2.อายุ
2.1 20 ปี - 31 ปี
2.2 32 ปี - 58 ปี
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

19
348
367

5.20
94.80
100.0

242
125
367

65.90
34.10
100.0
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
3.สถานภาพสมรส
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 อื่น ๆ
รวม
4.รายได้
4.1 ตํ่ากว่า 15,000 บาท/เดือน
4.2 15,001 - 35,000 บาท/ เดือน
4.3 35,001 - 55,000 บาท/เดือน
4.4 55,001 บาทขึน้ ไป
รวม
5.สังกัดแผนกทีท่ าํ งาน
5.1 ผูป้ ว่ ยนอก
5.2 ผูป้ ว่ ยใน
รวม
6.จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน
6.1 น้อยกว่า 50 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
6.2 50 - 60 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
6.3 61 - 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
6.4 มากกว่า 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
รวม
7.ระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กร
7.1 น้อยกว่า 1 ปี
7.2 1 - 5 ปี
7.3 6 - 10 ปี
7.4 มากกว่า 10 ปี
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

272
90
5
367

74.10
24.50
1.40
100.0

34
211
107
15
367

9.30
57.50
29.20
4.10
100.0

102
265
367

27.80
72.20
100.0

66
165
81
55
367

18.00
45.00
22.10
15.00
100.0

66
153
104
44
367

18.00
41.70
28.30
12.00
100.0
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จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 348 คน คิดเป็ นร้อยละ
94.80ทีเ่ หลือเป็ นเพศชายจํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.20 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง
20 ถึง 31 ปี จํานวน 242คน คิดเป็ นร้อยละ 65.90ทีเ่ หลือมีอายุระหว่าง 32 ปี ถึง 58 ปี จํานวน 125
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด จํานวน 272คน คิดเป็ นร้อยละ
74.10 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 90คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง 15,001 – 35,000 บาท/เดือน จํานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมามี
รายได้ระหว่าง 35,001 – 55,000 บาท/เดือน จํานวน 107คน คิดเป็ นร้อยละ 29.20 มีรายได้ต่ํากว่า
15,000 บาท/เดือน จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.30 และมีรายได้ 55,001 ขึน้ ไป จํานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สงั กัดแผนกผู้ป่วยใน จํานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ
72.20 ทีเ่ หลือสังกัดแผนกผูป้ ว่ ยนอก จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีจาํ นวนชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ านระหว่าง 50 – 60 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00
รองลงมามีจาํ นวนชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ านระหว่าง 61 – 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ จํานวน 81คน คิดเป็ นร้อยละ
่
บตั งิ านน้อยกว่า 20 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์จํานวน66คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00
22.10 มีจํานวนชัวโมงปฏิ
และมีจํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั ิงานมากกว่า 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั 1 - 5 ปี จํานวน 153คน คิดเป็ น
ร้อยละ 41.70 รองลงมามีระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั 6 - 10 ปี จํานวน 104คน คิดเป็ น
ร้อยละ 28.30 มีระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.00 และมีระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ (mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดับในแต่ละด้านของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน (n = 367)

ความพึงพอใจในงาน
ความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัว
ความพึงพอใจในชีวติ

Mean
3.85

Std. Deviation
.455

ค่าระดับ
มาก

3.47

.776

ปานกลาง

3.25

.757

ปานกลาง

จากตาราง 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวและความพึงพอใจในชีวติ อยู่ในระดับมาก ปานกลาง และปานกลาง ตามลําดับ โดยมี
คะแนนเฉลีย่ ในแต่ละด้าน = 3.83 , 3.46 และ3.23 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนคะแนนความพึ ง พอใจในชี วิ ต ของ
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน เมื่อพิ จารณาตามตัวแปรความพึงพอใจในงาน
และความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชน เมือ่ พิจารณาตามตัวแปรความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัว (n = 367)
แหล่งความแปรปรวน
ความพึงพอใจในงาน
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทฯ
ปฏิสมั พันธ์
ความคลาดเคลื่อน
รวม
*
**

SS

df

MS

37.497

1

37.497

1.926
3.151
162.682
4014.720

1
1
354
358

1.926
3.151
.460

F
81.593**
4.192*
1.201
.

แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

จากตาราง 3 พบว่ า พยาบาลวิช าชีพที่มีร ะดับ ความพึง พอใจในงาน และระดับ ความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และ
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลวิ ชาชีพ จําแนกตามสังกัดแผนก
ที่ทาํ งาน
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
และความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน จําแนกตามสังกัด
แผนกทีท่ าํ งาน (n = 367)
ผูป้ ว่ ยนอก (n = 102)
Mean Std. Deviation
3.74
.519

ผูป้ ว่ ยใน (n = 265)
t
Mean Std. Deviation
3.89
.423
2.746*

.006

ความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับ
ครอบครัว

3.26

.855

3.55

.729

3.277*

.001

ความพึงพอใจในชีวติ

3.14

.766

3.29

.750

1.706

.089

ความพึงพอใจในงาน

P

จากตาราง 4 พบว่า พยาบาลทีม่ สี งั กัดแผนกที่ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจในงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยพบว่า พยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ว่ ยในมีความ
พึงพอใจในงานมากกว่าพยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ่วยนอก พยาบาลทีม่ สี งั กัดแผนกทีท่ ํางานต่างกัน
มีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
โดยพบว่า พยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ่วยในมีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมากกว่า
พยาบาลของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ว่ ยนอก พยาบาลวิชาชีพ ที่
มีสงั กัดแผนกทีท่ าํ งานต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ ไม่แตกต่างกัน
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ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวครอบครัวกับความพึงพอใจในชี วิตของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
ตาราง 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวครอบครัวกับความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
(n = 367)
ตัวแปร
ความพึงพอใจในงาน (X1)
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานฯ
(X2)
ความพึงพอใจในชีวติ (Y)

(X1)
-

(X2)
-.042
-

(Y)
.574**
-.119*
-

จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจใน
ชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ (r = .574, p < .001)และความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ (r = .119, p < .05)
ตอนที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลวิ ชาชีพ (Ytot)
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ของความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ(Ytot)
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
70.817
138.418
209.235

Df
2
363
365

MS
35.408

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายทีป่ รับแล้ว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standaed Error)

F
92.858

Sig.
.000

.582
.338
.335
.617

ตัวแปรทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่ (Constant)
ความพึงพอใจในงาน (X1)
ความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัว(X2)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-.068
.316
.947
.071
-.092

.042

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

.570

-.215
13.341

.830
.000

-.095

-2.219

.027

จากตาราง 6 พบว่า ตัวแปรที่ได้รบั คัดเลือกเข้าสมการ คือ ความพึงพอใจในงาน(X1) และ
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (Multiple
R) เท่ากับ .582 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เท่ากับ .338 หมายถึง ความพึงพอใจ
ในงาน(X1) และความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว(X2) สามารถทํานายความพึงพอใจใน
ชีวิต ของพยาบาลวิช าชีพ (Ytot)ได้ร้อ ยละ 33.8 ค่ า ประสิท ธิภ าพในการทํ า นายที่ป รับ แก้แ ล้ว
(Adjusted R Square) เท่ากับ .335 หมายถึง ความพึงพอใจในงาน(X1) และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัว(X2) สามารถทํานายความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ (Ytot)ที่มี
การปรับแล้วได้รอ้ ยละ 33.5 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standaed Error) เท่ากับ
.617 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงว่า ความพึงพอใจในงาน(X1) และความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัว(X2) ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ (Ytot) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยสามารถเขียนเป็ นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Ytot = -0.068 + .947(X1) + (- 0.092)(X2)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายและวิธีการค้นคว้า
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน จําแนกตามตัวแปรสังกัด
แผนกทีท่ าํ งาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวกับความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
4. เพื่อศึกษาสมการพยากรณ์ของความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เป็ นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ จี าํ นวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง จํานวนรวม 4,387 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครัง้ นี้ เ ป็ น พยาบาลวิช าชีพ ระดับ ผู้ป ฏิบ ัติ ง าน
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ จี ํานวนเตียงมากกว่าหรือเท่ากับ 250 เตียง จํานวน
367 คน โดยผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของยามาเน่ โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ .05
(พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2540; อ้างอิงจาก Yamane. 1967: 580-581) จากรายงานรายชื่อ สถานพยาบาล
ประเภทที่ร บั ผู้ป่ว ยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกองการประกอบโรคศิล ปะ กรม
สนับสนุ นบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ กันยายน 2553 โดยมีโรงพยาบาลเอกชนทีม่ จี าํ นวนเตียงมากกว่า
หรือเท่ากับ 250 เตียง มีจาํ นวน 11 แห่ง
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผู้วิจยั ได้สร้างโดยได้แ นวคิดมาจากการศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้องกับ ความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวติ และกําหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหา
แบบสอบถาม จากนัน้ จึงนํามาสร้างข้อคําถามโดยให้ครอบคลุมกรอบความหมายของตัวแปรต่าง ๆ
ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าและครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
่
สัง กัด แผนกที่ทํา งาน ระยะเวลาที่ทํา งานอยู่ใ นองค์ก รป จั จุ บ ัน ลัก ษณะ
รายได้ จํา นวนชัวโมง
แบบสอบถามเป็ นแบบให้เลือกตอบหรือเติมคํา จํานวนทัง้ สิน้ 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน เป็ นแบบสอบถามทีป่ ระกอบไปด้วยข้อคําถาม
21 ข้อ วัดความพึงพอใจในงานด้านตัวงาน 5 ข้อ ด้านหัวหน้างาน 5 ข้อ ด้านเพื่อนร่วมงาน 4 ข้อ
ด้านรายได้ 3 ข้อ ด้านความก้าวหน้า 4 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบเป็ นแบบมาตรประเมินค่า ลิเคิรต์
(Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว เป็ นแบบสอบถามที่
ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบเป็ นแบบมาตรประเมินค่าลิเคิร์ต (Likert
Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ เป็ นแบบสอบถามทีป่ ระกอบไปด้วยข้อคําถาม
5 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบเป็ นแบบมาตรประเมินค่าลิเคิรต์ (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ในการแปลผลนัน้ มีการแปลผลคะแนนของแบบสอบถามในส่วนที่ 2-4 โดยรวมคะแนนข้อ
คําถามทุกข้อของแต่สว่ น คะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วนจะแทนระดับความพึง
พอใจในงานในด้านต่าง ๆ ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวติ
ของแต่ละบุคคลตามลําดับ
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิ กี ารหาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟา่ (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2540: 131132) ซึง่ ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในงานได้ค่าความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ .94 ส่วนที่ 2 ความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวได้ค่าความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ .78 และส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในชีวติ ได้ค่า
ความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ .90

45

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจ ัย นํ า แบบสอบถามไปใช้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจํ า นวน 367 คน จากนั ้น ผู้วิจ ัย ได้ นํ า
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาตรวจคะแนนวิเคราะห์ผล เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวติ จําแนกตามตัวแปรสังกัด
แผนกที่ทํางาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
วิเคราะห์ และเพื่อวิเคราะห์อทิ ธิพลของความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงาน
กับครอบครัวทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในชีวติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั วิเคราะห์ผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่ว นบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ส งั กัดแผนกที่
ทํางาน จํานวนชัวโมง
่
ระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั โดยการหาค่าเฉลีย่ (mean) และร้อย
ละ (percentage) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดับในแต่ละด้านของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชน
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนคะแนนความพึงพอใจในชีวติ เมื่อพิจารณาตามตัวแปรความพึงพอใจในงาน และความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (Two-way
ANOVA)
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน จําแนกตามตัวแปรสังกัด
แผนกทีท่ าํ งาน โดยการทดสอบค่าสถิตทิ ี (t - distribution)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงาน
กับครอบครัว กับความพึงพอใจในชีวติ ด้วยสถิตสิ หสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation)
5. วิเคราะห์อทิ ธิพลความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวที่
มีผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
ผลการศึกษาค้นคว้ามีดงั ต่อไปนี้
1. พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนที่มรี ะดับความพึงพอใจในงาน และระดับ
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยพบในรายละเอียดว่า พยาบาลวิชาชีพที่มคี วามพึงพอใจในงาน
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มากมีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มคี วามพึงพอใจในงานน้อย และพยาบาล
วิช าชีพ ที่ค วามขัด แย้ง ระหว่ า งบทบาทงานกับ ครอบครัว น้ อ ยมีค วามพึง พอใจในชีวิต มากกว่ า
พยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมาก
2. พยาบาลที่มสี งั กัดแผนกที่ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยพบว่า พยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ่วยในมีความพึงพอใจในงาน
มากกว่าพยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ่วยนอก พยาบาลทีม่ สี งั กัดแผนกทีท่ ํางานต่างกัน มีความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยพบว่า
พยาบาลที่สงั กัดแผนกผูป้ ่วยในมีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมากกว่าพยาบาล
ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ่วยนอก พยาบาลวิชาชีพ ทีม่ สี งั กัด
แผนกทีท่ าํ งานต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ ไม่แตกต่างกัน
3. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาล
วิชาชีพ (r = .574, p < .001)และความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ (r = .119, p < .05)
4. ความพึง พอใจในงานและความขัด แย้ง ระหว่า งบทบาทงานกับ ครอบครัว สามารถ
ทํานายความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนทีม่ กี ารปรับแล้วได้รอ้ ยละ
33.8 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เท่ากับ .617 ความพึงพอใจใน
งานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน(Ytot) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยสามารถเขียนเป็ น
รูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Ytot = -0.068 + .947(X1) + (- 0.092)(X2)
นอกจากนี้ ความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการ
ในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว (ค่าเบต้าเท่ากับ .570
และ .095 ตามลําดับ)

อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า ความแปรปรวนแบบสองทางคะแนนความพึงพอใจในชีวติ
ของพยาบาลวิชาชีพไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว กล่าวคือ คะแนนความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทงานกับ ครอบครัว ไม่สามารถร่ว มกันอธิบายความพึงพอใจในชีว ติ ของพยาบาลวิชาชีพ
ได้อย่างมีนัย สําคัญทางสถิต ิ เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า พยาบาลประจําการ
ในโรงพยาบาลเอกชนทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในงาน และระดับความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยพบ
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ในรายละเอียดว่า พยาบาลวิชาชีพที่มคี วามพึงพอใจในงานมากมีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่า
พยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามพึงพอใจในงานน้อย และพยาบาลวิชาชีพทีค่ วามขัดแย้งระหว่างบทบาทงาน
กับครอบครัวน้อยมีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับครอบครัวมาก
ทัง้ นี้เนื่องด้วยงานด้านการให้การพยาบาลนัน้ เป็ นงานทีต่ อ้ งให้การพยาบาลตลอด 24 ชัวโมง
่
ลักษณะงานการพยาบาลเป็ นงานทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบสูง ต้องให้การดูแลเอาใจใส่ผปู้ ่วยจํานวน
มาก ต้องคลุกคลีกบั ผูป้ ่วยทัง้ โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่ออยูเ่ สมอ ลักษณะงานการพยาบาลเป็ นงาน
ทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ประชาชนต้องมีการใช้ทกั ษะความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน วิชาชีพการพยาบาลเป็ น
วิชาชีพเฉพาะ ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในชีวติ ได้สาํ หรับวิชาชีพนี้กค็ อื ความพึงพอใจ
ในงาน ส่วนในด้านความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวหากมีน้อยจะส่งผลให้มคี วามพึง
พอใจในชีวติ มากนัน้ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่างานพยาบาล เป็ นงานต้องให้การพยาบาลตลอด
24 ชัวโมง
่
ทัง้ ยังมีเวลาและวันหยุดทีเ่ ป็ นไปตามปกติเหมือนอาชีพอื่น ก่อให้เกิดการแบ่งเวลาการ
ทํางานและครอบครัวไม่เหมาะสม ตลอดจนภาระงานที่หนักและเพิม่ มากขึ้น ความคาดหวังทาง
สังคมที่มมี ากต่อวิชาชีพนี้ สิง่ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวได้ทงั ้ สิน้ ดังการศึกษาของกรีนฮาสและบิวเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985: 76-88)
ทีศ่ กึ ษาพบ 3 ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว คือ 1) การแบ่งเวลา
ให้กบั บทบาทใดบทบาทหนึ่งโดยทีไ่ ม่สามารถให้เวลากับอีกบทบาทหนึ่งได้ 2) ความเหน็ดเหนื่อย
จากการทําบทบาทใดบทบาทหนึ่งทําให้ไม่สามารถทําในอีกบทบาทหนึ่งได้อย่างเต็มที่ และ 3) การ
แสดงพฤติกรรมในบทบาทใดบทบาทหนึ่งทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ใิ นอีกบทบาทหนึ่งได้ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของเปเรวีและฮอชวาเตอร์ (ดวงหทัย คชเสนี. 2549: 50; อ้างอิงจาก Perewee; &
Hochwarter. 1999) ศึกษาผลทางลบจากความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทีม่ ตี ่อความพึง
พอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ โดยผูว้ จิ ยั คาดว่าการมีประสบการณ์เรื่องความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวจะลดการบรรลุในสิง่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่า (value attainment) ซึง่ นําไปสูก่ ารลดความพึง
พอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน ทีท่ ํางานเป็ นผูจ้ ดั การโรงแรม
บ่งชีว้ ่าการบรรลุสงิ่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่านี้เป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการทีง่ านเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว
และการทีค่ รอบครัวเข้าไปก้าวก่ายการทํางาน กับทัง้ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ผูว้ จิ ยั จึงสรุปว่า ตัวแปรการบรรลุสงิ่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่านี้สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจในงานและ
ความพึงพอใจในชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับจัดจ์ และคณะ (สุธดิ า เรืองศิร.ิ 2548:
29; อ้างอิงจาก Judge; others. 1993) ศึกษาความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงานกับความ
ขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ในผูบ้ ริหาร 1,388 คน พบว่า ความพึงพอใจในงานและความพึง
พอใจในชีวติ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก และผูบ้ ริหารทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว
จะมีความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ตํ่า
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2. จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า พยาบาลทีม่ สี งั กัดแผนกทีท่ ํางานต่างกัน มีความพึงพอใจใน
งานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยพบว่า พยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ว่ ยในมี
ความพึงพอใจในงานมากกว่าพยาบาลที่สงั กัดแผนกผูป้ ่วยนอก และพยาบาลที่มสี งั กัดแผนกที่
ทํางานต่างกัน มีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และพยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ่วยในมีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
มากกว่าพยาบาลของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน ทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ่วยนอก พยาบาล
วิชาชีพ ทีม่ สี งั กัดแผนกทีท่ ํางานต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวติ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ทัง้ นี้เป็ นเพราะ
พยาบาลทีส่ งั กัดแผนกผูป้ ว่ ยในนัน้ มีองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานมากกว่าพยาบาลทีส่ งั กัด
แผนกผูป้ ว่ ยนอกไม่วา่ จะเป็ นในด้านค่าตอบแทนทีม่ ากกว่า โอกาสในการเลื่อนขัน้ ทีม่ คี วามเป็ นไปได้
มากกว่า และเพื่อนร่วมงานทีม่ คี วามแน่ นแฟ้นและมีโอกาสใกล้ชดิ ช่วยเหลือกันมากกว่า ซึง่ สอดคล้อง
กับ ลูธาน(นฤมล ผ่องใส. 2544: 14-15; อ้างอิงจาก Luthan. 1992: 114) ทีก่ ล่าวถึงองค์ประกอบ
ของความพึงพอใจในงานว่าประกอบไปด้วยตัวงาน (The work itself) ค่าตอบแทน (Pay) โอกาสใน
การเลื่อนขัน้ (Promotion opportunities) หัวหน้างานทีม่ คี วามสามารถ และให้ความช่วยเหลือในงาน
(Supervision) และเพื่อนร่วมงานทีม่ คี วามชํานาญในงานและให้การสนับสนุ น (Co-worker) และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุณีรตั น์ สาระพงศ์ (2547: 49) ซึง่ ได้ศกึ ษาปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
พึงพอใจในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศกึ ษาเฉพาะโรงพยาบาล
กรุงเทพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพทีท่ ํางานอยู่ในแผนกผูป้ ว่ ยใน มีค่าคะแนนเฉลีย่ ความ
พึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างทีท่ ํางานอยูใ่ นแผนกผูป้ ว่ ยหนัก
และสุดท้ายคือกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพที่ทํางานอยู่ในแผนกผูป้ ่วยนอก โดยมีค่าคะแนนกลุ่ม
ตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพทีท่ าํ งานอยูใ่ นแผนกผูป้ ว่ ยในเท่ากับ 3.67, 3.60 และ 3.47 ตามลําดับ
3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึง
พอใจในชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 นัน้ สามารถอธิบายได้ว่า
หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจในงานมากก็จะส่งผลให้พยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจในชีวติ มากด้วย ในทางกลับกัน หากพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจในงานน้ อยก็จะส่งผลให้พยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจในชีวติ น้อยด้วยเช่นกัน และในด้านความขัดแย้งระหว่างบทบาท
งานกับ ครอบครัว มีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง ลบกับ ความพึง พอใจในชีวิต ของพยาบาลประจํ า การใน
โรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 นัน้ สามารถอธิบายได้ว่า หากพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมากก็จะส่งผลให้
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มีความพึงพอใจในชีวติ น้อย ในทางกลับกัน หากพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มีความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวน้อยก็จะเป็ นผลให้
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มีความพึงพอใจในชีวติ มากด้วยเช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จัดจ์และวาตานาเบ (Jude; & Watanabe. 1993: 939-948) ทีศ่ กึ ษาพบว่า ความพึง
พอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวติ และความพึงพอใจในชีวติ ก็มคี วามสัมพันธ์
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ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน และยังพบว่าความพึงพอใจในชีวติ นัน้ มีผลกระทบต่อความพึง
พอใจในงานมากกว่าความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวติ อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ เปเรวีและฮอชวาเตอร์ (ดวงหทัย คชเสนี. 2549: 50; อ้างอิงจาก Perewee; &
Hochwarter. 1999) ทีพ่ บว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีผลทางลบต่อความพึงพอใจใน
งานและความพึงพอใจในชีวติ การมีประสบการณ์เรื่องความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวจะลด
การบรรลุในสิง่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่า (value attainment) ซึ่งนําไปสู่การลดความพึงพอใจในงานและ
ความพึงพอใจในชีวติ การบรรลุสงิ่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่านี้เป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการทีง่ านเข้าไปก้าว
ก่ายครอบครัว และการทีค่ รอบครัวเข้าไปก้าวก่ายการทํางาน กับความพึงพอใจในงานและความพึง
พอใจในชีวติ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ การบรรลุสงิ่ ทีบ่ ุคคลให้คุณค่านี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ทางลบระหว่างตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจใน
ชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของ จัดจ์ และคณะ (สุธดิ า เรืองศิร.ิ
2548: 29; อ้างอิงจาก Judge; others. 1993) ทีพ่ บว่า ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจใน
ชีวติ มีความสัมพันธ์ทางบวก และผูบ้ ริหารที่มคี วามขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวจะมีความพึง
พอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ ตํ่า
4. จากการศึกษาทีพ่ บว่า ความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท่ีร ะดับ .01 ความพึง พอใจในงานและความขัด แย้งระหว่า งบทบาทงานกับ ครอบครัว
สามารถทํานายความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนได้ และความพึง
พอใจในงานนัน้ มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
มากกว่าความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ
อดัมส์และคณะ (ตติยา เอมซ์บุตร. 2542: 56; อ้างอิงจาก Adams; others. 1996) ทีพ่ บว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการทํางานกับครอบครัว มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวติ และงาน รวมถึงระดับของ
ความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานและครอบครัว ที่พนักงานมีนัน้ ก็มคี วามเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์
ดังกล่าว และความขัดแย้งทีเ่ กิดจากงานเข้าไปขัดขวางครอบครัวในระดับสูงเป็ นตัวทํานายถึงระดับ
ของการสนับสนุ นของทางสังคมจากครอบครัวในด้านอารมณ์ และด้านอุปกรณ์สงิ่ ของในระดับทีต่ ่ํา
นอกจากนี้การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัวในด้านอารมณ์ และอุปกรณ์สงิ่ ของมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความขัดแย้งทีเ่ กิดจากครอบครัวเข้าไปขัดขวางงาน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. ผลการศึกษาที่พบว่า ความพึงพอใจในงานและความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนโดยสามารถ
ทํานายความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนได้นนั ้ ทําให้เกิดผลดีอย่าง
ยิง่ ต่อองค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ ะหาแนวทา
งในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพยาบาลในองค์กร ให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี ดํารงชีวติ และทํางานได้
อย่างมีความสุข ทัง้ ยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ การดูแลผูป้ ่วยได้อย่างมีคุณภาพ
ได้รบั ความพึงพอใจจากผูป้ ว่ ยและผูท้ ม่ี าขอรับบริการอีกด้วย
2. ผลการศึกษาทีพ่ บว่า หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจใน
งานมากก็จะส่งผลให้พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจในชีวติ มากด้วย
ในทางกลับกัน หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจในงานน้อยก็จะส่งผล
ให้พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจในชีวติ น้อยด้วยเช่นกันนัน้ เป็ นผลดีต่อ
องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่จะหาแนวทางในการปรับและพัฒนางานของพยาบาลใน
องค์กร ให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ทัศนคติต่องานให้ดมี ากยิง่ ขึน้ มาสารถดําเนินการทํางาน
ได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ การดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีคุณภาพ ได้รบั
ความพึงพอใจจากผูป้ ว่ ยและผูท้ ม่ี าขอรับบริการ
3. ผลการศึกษาที่พบว่า หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มีความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวมากก็จะส่งผลให้พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มีความ
พึงพอใจในชีวติ น้อย ในทางกลับกัน หากพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มีความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวน้ อยก็จะเป็ นผลให้พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน มี
ความพึงพอใจในชีวติ มากด้วยเช่นกันนัน้ เป็ นผลดีต่อตัวพยาบาลเองในการหาแนวทางทีเ่ หมาะสมใน
การป้องกันและแก้ไขปญั หาความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวของตนเอง ทัง้ นี้เพื่อเพิม่
ทัศนคติทด่ี ตี ่องานและส่งผลให้มกี ารดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง หรือส่งผลกับความพึงพอใจในงาน ความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวติ มาศึกษาร่วมด้วย
2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยู่หน่ วยงานอื่นเช่น พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาล เป็ นต้น
หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะการทํางานเป็ นกะ เป็ นเวร เป็ นงานบริการ 24 ชัวโมง
่
เช่น ตํารวจ
แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับของโรงแรม พนักงานรับข้อความโทรศัพท์ เป็ นต้น
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- แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
และความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
- การประเมิ นความสอดคล้องเชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถาม
- การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและ
ความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเท่านัน้ ข้อมูลทีท่ ่านตอบจะ
เป็ นความลับและใช้เพื่อเป็ นประโยชน์สําหรับในการศึกษาวิจยั เท่านัน้ คําตอบของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบต่ อ หน้ า ที่ก ารงานของท่ า นแต่ ป ระการใดทัง้ สิ้น จึง ใคร่ ข อความกรุ ณ าท่ า นโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็ นจริงที่ตรงกับความคิดเห็นและความรูสกึ ของท่านมากที่สุด และโปรด
ตอบให้ครบทุขอ้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ
พร้อมกันนี้ ผูว้ จิ ยั ต้องขอขอบพระคุณสําหรับการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือทําเครือ่ งหมาย ตรง
หน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่าน และโปรดทําทุกข้อ
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ..........ปี
3. สถานภาพสมรส

( ) โสด
( ) สมรส
( ) อื่น ๆ ระบุ.......

4. รายได้

( ) ตํ่ากว่า 15,000 บาท/เดือน
( ) 15,000 – 35,000 บาท/เดือน
( ) 35,001 – 55,000 บาท/เดือน
( ) 55,001 บาทขึน้ ใป
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5. จํานวนชัวโมง
่

( ) น้อยกว่า 50 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
( ) 50 – 60 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
( ) 61 – 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
( ) มากกว่า 70 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์

6. สังกัดแผนกทีท่ าํ งาน ( ) ผูป้ ว่ ยนอก
( ) ผูป้ ว่ ยใน
7. ระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นองค์กรปจั จุบนั

( ) น้อยกว่า 1 ปี
( ) 1 - 5 ปี
( ) 6 – 10 ปี
( ) มากกว่า 10 ปี
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คําชีแ้ จง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และทําเครื่องหมาย /ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากทีส่ ดุ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ข้อความ

1.งานทีท่ าํ ตรงกับความถนัดและ
วิชาชีพของตนเอง
2.งานทีฉ่ นั ทําอยูใ่ นปจั จุบนั เป็ นงานที่
ฉันรัก
3.ฉันมีความสุขและมักส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในงานของฉัน
4.ฉันคิดว่าประสบความสําเร็จในงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
5.ฉันมีความพอใจในงานทีฉ่ นั ทํา
6.ฉันมีหวั หน้าทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ
7.เมือ่ ฉันมีปญั หาหัวหน้าของฉันให้
ความช่วยเหลือเสมอ
8.ฉันได้รบั กําลังใจในการทํางานจาก
หัวหน้าเสมอ
9.หัวหน้าของฉันให้ความเป็ นกันเอง
และสนิทสนมกับฉัน
10.เมือ่ ฉันเสนอความคิดหรือวิธกี าร
ทํางานใดๆหัวหน้ามักให้การ
สนับสนุนเสมอ
11.ฉันมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั เพือ่ น
ร่วมงาน
12.ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ นร่วมงาน
ของฉันให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ฉันเสมอ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้วยอย่าง
ยิง่
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ข้อความ
13.ฉันพอใจในเพือ่ นร่วมงานของฉัน
14.ฉันและเพือ่ นร่วมงานต่างยอมรับ
ในความสามารถซึง่ กันและกัน
15.รายได้ทฉ่ี นั ได้รบั ทําให้ฉนั สามารถ
ดําเนินชีวติ ได้อย่างสบายและมีเก็บ
ออม
16.ค่าตอบแทนทีฉ่ นั ได้รบั มีความ
คุม้ ค่ากับงานทีท่ าํ
17.ฉันมีความพอใจในรายได้ทฉ่ี นั
ได้รบั จากการทํางาน
18.งานทีท่ าํ ปจั จุบนั นัน้ ฉันมีโอกาส
ได้รบั การพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง
19.ฉันพอใจในนโยบายการพิจารณา
ความก้าวหน้าในงานปจั จุบนั
20.ความก้าวหน้าในงานปจั จุบนั ของ
ฉันเป็ นทีน่ ่าพอใจ
21.ทีท่ าํ งานของฉันให้การส่งเสริมใน
เรือ่ งของความก้าวหน้าของงาน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้วยอย่าง
ยิง่
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ

1.งานทีฉ่ นั ทําอยูท่ าํ ให้ฉนั ไม่มเี วลา
ใกล้ชดิ กับสมาชิกในครอบครัว
2.ระหว่างทีฉ่ นั ทํางาน ฉันมีความ
กังวลถึงลูกๆหรือสมาชิกในครอบครัว
3.ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ในการทีจ่ ะจัดการสิง่ ต่างๆให้กบั ลูกๆ
หรือสมาชิกในครอบครัวให้เรียบร้อย
ขณะทีฉ่ นั ทํางาน
4.เวลาทํางานของฉันมีความขัดแย้ง
กับการใช้ชวี ติ ในครอบครัว
5.ฉันทํางานปริมาณมากจน ลืมสนใจ
นึกถึงครอบครัว
6.ในบางครัง้ ฉันต้องเปลีย่ นแผน
กิจกรรมกับครอบครัวเนื่องจากความ
จําเป็ นในการทํางานของฉัน
7.งานทีฉ่ นั ทําทําให้ฉนั ไม่สามารถเป็ น
ลูก คูค่ รองหรือพ่อแม่ในแบบทีฉ่ นั
ต้องการได้

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ

1.ฉันคิดว่าชีวติ ในปจั จุบนั มีความ
สมบูรณ์แบบเหมือนอุดมคติในใจมาก
2.สภาพชีวติ ของฉันจัดได้วา่ มี
คุณภาพชีวติ ในระดับทีด่ มี าก
3.ฉันมีความสุขในการดําเนินชีวติ ใน
แต่ละวัน
4.ฉันประสบความสําเร็จในเป้าหมาย
ของชีวติ ทีฉ่ นั ได้ตงั ้ ไว้
5 ฉันไม่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงชีวติ ไป
จากเดิมทีเ่ ป็ นอยู่

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่
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การประเมิ นความสอดคล้องเชิ งเนื้ อหา(IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจําการ
ในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตาราง 7 การประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การประเมินผลโดยผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่
1
2
3
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
-1
1
1
-1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
-1
1
0
0
0

คะแนนรวม

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง

การพิจารณา

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
2
3
3
3
3
0
0

0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.33
0
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
0
0

เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดออก
ตัดออก
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดออก
ตัดออก
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ตาราง 7 (ต่อ)

ข้อที่
21
22
23
24
25

การประเมินผลโดยผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

คะแนนรวม

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง

การพิจารณา

3
3
3
3
2

1.00
1.00
1.00
1.00
0.66

เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้

ตาราง 8 การประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การประเมินผลโดยผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่
1
2
3
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1

คะแนนรวม

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง

การพิจารณา

2
2
2
1
1
2
2
2

0.66
0.66
0.66
0.66
0.33
0.66
0.66
0.66

เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดออก
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
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ตาราง 9 การประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
การประเมินผลโดยผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่
ข้อที่
1
2
3
1
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
0
1
1
5
0
1
1

คะแนนรวม

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง

การพิจารณา

3
3
3
2
2

0.66
1.00
1.00
0.66
0.66

เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
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การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามความพึ
่
งพอใจใน
งาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวติ จําแนกเป็ นรายข้อ
(n=40)
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน
ข้อ

Mean

Std. Deviation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4.20
4.08
3.95
3.92
4.00
4.12
3.92
3.90
3.90
3.88
4.20
4.10
4.00
3.92
3.88

.516
.656
.504
.616
.555
.563
.730
.709
.672
.607
.464
.545
.506
.526
.648

Cronbach's Alpha
.939
.940
.935
.936
.935
.934
.933
.934
.933
.933
.936
.935
.935
.937
.937

3.58

.874

.933

17
18
19
20
21

3.62
3.32
3.60
3.68
3.65

.774
.971
.841
.859
.864

.935
.934
.933
.935

.931
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ค่าความเชื่อมัน่
Cronbach'
s Alpha

.938

N of Items

21

แบบสอบถาม ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว
ข้อ

Mean

Std. Deviation

Cronbach's
Alpha

1
2
3
4
5
6
7

1.85
2.05
2.55
2.52
3.02
1.92
2.08

ค่าความเชื่อมัน่
Cronbach'
s Alpha

.776

N of Items

7

1.145
1.239
1.319
1.219
1.165
1.118
1.207

.748
.726
.732
.746
.822
.715
.726
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แบบสอบถาม ความพึงพอใจในชีวิต
ข้อ

Mean

Std. Deviation

Cronbach's
Alpha

1
2
3
4
5

3.10
3.32
3.60
3.38
2.98

ค่าความเชื่อมัน่
Cronbach'
s Alpha

.902

N of Items

5

.900
.764
.672
.807
1.050

.863
.885
.899
.877
.869
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ภาคผนวก ข
- รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
- หนังสือเชิ ญผูเ้ ชี่ยวชาญ
- หนังสือขอความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
- หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผูเ้ ชี่ยวชาญผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครือ่ งมือ
รายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญผูท้ รงคุณวุฒ ิ
1. อาจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี
อาจารย์ประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
อาจารย์ประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุม่
อาจารย์ประจําภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิต
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจในงาน ของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
ข้อความ
1.งานทีท่ าํ ตรงกับความถนัดและวิชาชีพของตนเอง
2.งานทีฉ่ นั ทําอยูใ่ นปจั จุบนั เป็ นงานทีฉ่ นั รัก

ระดับความคิดเห็น (N=367)
S.D. ค่าระดับ
X
4.11 .702
มาก
3.96

.700

มาก

3.ฉันมีความสุขและมักมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงานของ
ฉัน
4.ฉันคิดว่าประสบความสําเร็จในงานทีร่ บั ผิดชอบ

3.98

.636

มาก

3.95

.612

มาก

5.ฉันมีความพอใจในงานทีฉ่ นั ทํา

3.99

.667

มาก

6.ฉันมีหวั หน้าทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
7.เมือ่ ฉันมีปญั หาหัวหน้าของฉันให้ความช่วยเหลือเสมอ

4.14

.624

มาก

3.97

.673

มาก

8.ฉันได้รบั กําลังใจในการทํางานจากหัวหน้าเสมอ

3.84

.678

มาก

9.หัวหน้าของฉันให้ความเป็ นกันเองและสนิทสนมกับฉัน

3.90

.750

มาก

3.76

.690

มาก

4.22

.558

มาก

4.18

.570

มาก

4.10
4.10

.581
.529

มาก
มาก

3.63

.914

มาก

3.48
3.50
3.39
3.52
3.53
3.65
3.85

.958
.963
.928
.826
.852
.800
.455

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

10.เมือ่ ฉันเสนอความคิดหรือวิธกี ารทํางานใดๆหัวหน้ามักให้การ
สนับสนุ นเสมอ
11.ฉันมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั เพือ่ นร่วมงาน
12.ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ นร่วมงานของฉันให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือฉันเสมอ
13.ฉันพอใจในเพือ่ นร่วมงานของฉัน
14.ฉันและเพือ่ นร่วมงานต่างยอมรับในความสามารถซึง่ กันและกัน
15.รายได้ทฉ่ี นั ได้รบั ทําให้ฉนั สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างสบายและมี
เก็บออม
16.ค่าตอบแทนทีฉ่ นั ได้รบั มีความคุม้ ค่ากับงานทีท่ าํ
17.ฉันมีความพอใจในรายได้ทฉ่ี นั ได้รบั จากการทํางาน
18.งานทีท่ าํ ปจั จุบนั นัน้ ฉันมีโอกาสได้รบั การพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง
19.ฉันพอใจในนโยบายการพิจารณาความก้าวหน้าในงานปจั จุบนั
20.ความก้าวหน้าในงานปจั จุบนั ของฉันเป็ นทีน่ ่าพอใจ
21.ทีท่ าํ งานของฉันให้การส่งเสริมในเรือ่ งของความก้าวหน้าของงาน
รวม
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปลผลความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับ
ครอบครัวของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
1.งานทีฉ่ นั ทําอยูท่ าํ ให้ฉนั ไม่มเี วลาใกล้ชดิ กับสมาชิกในครอบครัว
2.ระหว่างทีฉ่ นั ทํางาน ฉันมีความกังวลถึงลูกๆหรือสมาชิกในครอบครัว
3.ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทีจ่ ะจัดการสิง่ ต่างๆให้กบั
ลูกๆหรือสมาชิกในครอบครัวให้เรียบร้อยขณะทีฉ่ นั ทํางาน
4.เวลาทํางานของฉันมีความขัดแย้งกับการใช้ชวี ติ ในครอบครัว
5.ฉันทํางานปริมาณมากจน ลืมสนใจนึกถึงครอบครัว
6.ในบางครัง้ ฉันต้องเปลีย่ นแผนกิจกรรมกับครอบครัวเนื่องจากความ
จําเป็ นในการทํางานของฉัน
7.งานทีฉ่ นั ทําทําให้ฉนั ไม่สามารถเป็ นลูก คูค่ รองหรือพ่อแม่ในแบบที่
ฉันต้องการได้
รวม

3.79
3.47

S.D.
.915
.991

ค่าระดับ
มาก
ปานกลาง

3.39

1.055

ปานกลาง

3.28
3.15

1.050
1.054

ปานกลาง
ปานกลาง

3.77

.951

มาก

3.46

1.100

ปานกลาง

3.47

.776

ปานกลาง

X

ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจในชีวติ ของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลเอกชน
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
1.ฉันคิดว่าชีวติ ในปจั จุบนั มีความสมบูรณ์แบบเหมือนอุดมคติในใจมาก
2.สภาพชีวติ ของฉันจัดได้วา่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ในระดับทีด่ มี าก
3.ฉันมีความสุขในการดําเนินชีวติ ในแต่ละวัน
4.ฉันประสบความสําเร็จในเป้าหมายของชีวติ ทีฉ่ นั ได้ตงั ้ ไว้
5 ฉันไม่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงชีวติ ไปจากเดิมทีเ่ ป็ นอยู่
รวม

X

3.15
3.28
3.58
3.40
2.89
3.25

S.D. ค่าระดับ
.923 ปานกลาง
.926 ปานกลาง
.767
มาก
.874 ปานกลาง
1.049 ปานกลาง
.757 ปานกลาง
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ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์

86

ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีง่ านปจั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2556

นางสาวพิทยา แจ่มศักดิ ์
14 มกราคม พ.ศ. 2525
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28/68 อาคาร City Court ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั
ใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลประจําการประจําหอผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมองและระบบประสาท
หอผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท (ward
6D) โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั
ใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)
จากมหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (จิตวิทยาการแนะแนว)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

