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Abstract 
 The main purpose of the research was to analyze a causal relationship of work-family linkage 

and quality of life. The sample consisted of 702 married government officials in Bangkok Metropolis. 

The survey inventories were used to collect the data. The data were analyzed by using confirmatory 

factor analysis and the structural equation model. The results showed that there were three factors   

of work - family relationship: - enhancement (positive spillover), conflict (negative spillover), and 

compensation. Results from a structural equation modeling analysis (with AMOS) were found to the 

support the causal relationship model of work-family linkage and quality of life for married government 

officials. The model of work-family linkage in spillover type produced an adequate fit between theory 

and data. Specifically, the causal relationship between psychosocial factors (psychological traits,   

family - work load, family - work support, and organizational support to family) and outcome variables 

(quality of life) was mediated by work-family linkage in spillover type. The model could account for 87%   

of married government officials’ quality of life.  Implications for families and organizations   

are discussed along with suggestions for the future of work-family linkage research. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวาง

ครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิตของบุคคลในวัยทำงานที่สมรสแลว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 

ขาราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจางประจำในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 702 คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบวัด วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะหโมเดลเชิงโครงสรางความ

สัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิตดวยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัย

พบวาความสัมพันธระหวางครอบครัวและงานประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบไดแก การเกื้อหนุน 

(การทับซอนทางบวก) การขัดขวาง (การทับซอนทางลบ) และการชดเชย และผลการวิเคราะหโมเดลเชิง

โครงสรางพบวารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิตไดรับ

การสนับสนุนเฉพาะรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัว-งานในลักษณะการทับ

ซอนโดยท่ีความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการทับซอนเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยจิต

สังคมเชิงสาเหตุ (จิตลักษณะ ภาระครอบครัวและงาน การสนับสนุนจากครอบครัวและงาน และการสนับสนุน

จากงานที่เอ้ือตอครอบครัว) กับตัวแปรผลไดแกคุณภาพชีวิต โดยที่รูปแบบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

คุณภาพชีวิตไดรอยละ 87 
 

คำสำคัญ :  ความสัมพันธระหวางครอบครัวและงาน การทับซอน การขัดขวาง การชดเชย คุณภาพชีวิต 
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 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 ครอบครัวและงานเปนสถาบันหลักใหญในชีวิต

การทำงานของคนสวนใหญในวัยทำงาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งปจจุบันนี้ เปนสังคมที่ทั้งผูชายและผูหญิงที่

แตงงานแลวเขาไปมีบทบาทในการทำงานท้ังคู เพื่อ

หารายไดใหกับครอบครัว ทำใหคนวัยทำงานตางทำ

หนาที่หลายบทบาท ท้ังบทบาทในชีวิตครอบครัวและ

การทำงาน เชน พนักงานทุมเทเวลาใหกับการทำงาน  

ในขณะเดียวกันไดทำหนาที่รับผิดชอบดูแลบุตร หรือ

ญาติผูใหญเวลาเจ็บปวย แนวโนมเชนนี้ทำใหคนวัย

ทำงานมีทั้งครอบครัวและงานเขาไปมีสวนเกี่ยวของ 

มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน กลาวคือชีวิตในครอบครัวสง

ผลตองาน หรือชีวิตในการทำงานสงผลตอชีวิต

ครอบครัว จากแนวคิดรูปแบบความสัมพันธ 

(Interface model) ไดเสนอแนะวาชีวิตครอบครัวและ

งานมีความสัมพันธเกี่ยวของกันใน 3 รูปแบบไดแก  

ความสัมพันธทับซอน (spi l lover) การชดเชย 

(compensation) และการแบงแยก (segmentation) 

รูปแบบความสัมพันธทับซอนระหวางครอบครัวกับ

งาน หมายถึง การที่ทัศนคติ อารมณความรูสึกนึกคิด  

ทักษะ และพฤติกรรมที่มีอยูในบทบาทหน่ึงไดสงผาน

หรือแผกระจายไปยังอีกบทบาทหนึ่ง (Edwards & 

Rothbard, 2000) ความสัมพันธทับซอนทางบวกหรือ

การเกื้อหนุน (positive spillover or facilitation)   

เกิดขึน้เมือ่การมสีวนรวมในบทบาทงานและในบทบาท

ครอบครัวมีสวนเกื้อหนุน เอื้อประโยชน และสงเสริม

สนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน ทักษะความสามารถที่ได

พัฒนามาจากการทำงาน สามารถนำมาประยุกตใช

กับครอบครัวได ในขณะที่ความสัมพันธทับซอนทาง

ลบหรือความขัดแยง (negative spillover or conflict) 

เกิดขึน้เมือ่การมสีวนรวมในบทบาทงานและในบทบาท

ครอบครัวสงผลเสีย หรือไมดีซึ่งกันและกัน เชน  

ความเหนื่อยลาและสภาพอารมณที่เครงเครียดจากที่

ทำงาน สงผลทำใหอารมณเสียในครอบครัวดวย  

ความสัมพันธทับซอนทางบวกและทางลบตางเปน

โครงสรางที่เปนอิสระตอกัน โดยที่แตละโครงสรางมี

ตัวกำหนดและผลท่ีตามมารวมกันและแตกตางกัน 

(Edwards & Rothbard, 2000; Grzywalz & Marks, 

2000; Voydanoff, 2005) การชดเชยเปนรูปแบบ  

ปฏิสัมพันธที่ครอบครัวกับงานมีความสัมพันธทางลบ  

ไดแก การที่บุคคลไมไดรับความพึงพอใจในบทบาท

หนึ่ง จึงพยายามแสวงหาส่ิงที่นาพึงพอใจในอีก

บทบาทหน่ึงแทน งานวิจัยไดแสดงใหเห็นวาคนท่ี

ทุมเทในการทำงาน (ครอบครัว) มาก จะมีความ

ทุมเทในครอบครัว (งาน) นอยลง (McCarthy, 1999) 

สำหรับการแบงแยกเปนรูปแบบปฏิสัมพันธที่มองวา

ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานแยกเปนสวน

และเปนอิสระตอกันหรือกลาวไดวาชีวิตครอบครัวและ

งานไมสงผลซึ่งกันและกัน 

 งานวิจัยสวนใหญ ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะที่ เปนความ

ขัดแยงกัน โดยศึกษาทั้งตัวพยากรณและผลลัพธของ

ความขัดแยงระหวางครอบครัวกับงาน และความ

ขัดแยงระหวางงานกับครอบครัว ผลจากการวิจัยพบ

วา การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากท่ี

ทำงาน และการสนบัสนนุจากเพ่ือนรวมงาน ตลอดจน

ภาระครอบครัว และภาระงาน รวมทั้งความผูกพันใน

ครอบครัวและงานตางสงผลตอความขัดแยง (นวลฉวี 

ประเสริฐสุข 2542; สุพจน พันธนียะ 2542; 

Balmforth & Gardner, 2006) และพบวาความ

ขัดแยงระหวางครอบครัวกับงานมีความสัมพันธกับ

ผลลัพธ เชน การเพิ่มความเครียด ลดความพึงพอใจ

ในชีวิต และลดความพึงพอใจในครอบครัว 

 แตอยางไรก็ตามรูปแบบความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับงานในลักษณะที่เปนความสัมพันธทับ

ซอนทางบวก การชดเชย และการแบงแยกเปนสวนที่

มีการศึกษานอยมากในประเทศไทย เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจคุณภาพชีวิตคนในวัยทำงานอยางสมบูรณจึง

ตองศึกษาทัง้บรบิทครอบครัวและงาน ตลอดจนรูปแบบ
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ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานใหครอบคลุม  

รวมทั้งเปนการขยายองคความรูในเร่ืองความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวและงานใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงจำเปนที่

จะตองมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางครอบครัว

กับงานและคุณภาพชีวิต โดยศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ 

ทั้งปจจัยจิตลักษณะ สภาพแวดลอมครอบครัวและ

งานวาสงผลตอความสัมพันธระหวางครอบครัวกับ

งานในลักษณะไหน อยางไร และวิเคราะหดูวาความ

สัมพันธระหวางครอบครัวกับงานสงผลที่ตามมาตอ

คุณภาพชีวิตสมรส ครอบครัว และการทำงานใน

สภาพไหน อยางไร เพ่ือที่จะไดเปนแนวทางในการ

พัฒนาหรือยกระดับความสัมพันธระหวางครอบครัว

กับงาน และคุณภาพชีวิตของบุคคลในวัยทำงานได

อยางเหมาะสม 
 

แนวคิดโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล
ของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน 
 แนวคิดโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผล

ของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานมีรากฐาน

จากทฤษฎีระบบนิเวศน (Bronfenbrenner, 1986)   

ทีเ่สนอวาระบบจลุภาคการทำงาน (work microsystem) 

และระบบจุลภาคครอบครัว (family microsystem)  

มีปฏิสัมพันธและมีอิทธิพลตอกันเพื่อสรางระบบชั้น

กลางครอบครัว - การทำงาน (work - family meso-

system) ความสัมพันธนี้ เปนความสัมพันธสอง

ทิศทาง กลาวคือ งานสงผลตอครอบครัว และ

ครอบครัวสงผลตองาน มุมมองระบบนิเวศนตั้ง  

ขอสมมติวาคุณลักษณะบุคคล ครอบครัว และงาน   

มีปฏิสัมพันธในแนวทางที่อาจจะเอื้ออำนวยและขัด

แยงกันได ซึ่งคุณลักษณะบุคคล งาน และครอบครัว 

ที่เกี่ยวของกันอาจสงผลรวม หรือสงผลปฏิสัมพันธ

ตอระบบชั้นกลาง ครอบครัว-การทำงาน 

 นอกจากน้ีแนวคิดของฮิลล (Hi l l . 2005) 

สอดคลองกับการประยุกตทฤษฎีระบบนิเวศน โดย

ระบุคุณลักษณะบุคคล ครอบครัว และการทำงานสง

ผลโดยตรงตอผลลัพธระดับบุคคล ครอบครัวและการ

ทำงาน และมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูความขัดแยง

และการเกื้อหนุนระหวางครอบครัว-งาน โดยที่ความ

ขัดแยงและการเกื้อหนุนระหวางครอบครัว-งาน   

สงผลโดยตรงตอผลลัพธระดับบุคคล ครอบครัว และ

การทำงาน แนวคิดของฮลิลเปนการใชรปูแบบ ABCX 

ที่กำหนดวา คุณลักษณะบุคคล ครอบครัว และการ

ทำงานถูกจัดประเภทเปนสาเหตุความเครียด (A)  

เชน ภาระงานและครอบครัว หรือทรัพยากรและการ

สนับสนุน (B) เชน การสนับสนุนจากองคกรและ

ครอบครวัตางสงผลตอความสัมพนัธระหวางครอบครัว

และการทำงาน (C) ไดแก การทำงานเอ้ือตอครอบครวั  

ครอบครัวเอ้ือตอการทำงาน การทำงานขัดขวาง

ครอบครัว และครอบครัวขัดขวางการทำงาน โดยท่ี

ปฏสิัมพันธระหวาง A, B และ C นำไปสูผลลัพธทาง

บวกหรือทางลบ ที่มีตอบุคคล (X) 

 คาราทีป และเบคเทชิ (Karatep & Bekteshi, 

2007) ไดเสนอรูปแบบแนวคิดความขัดแยงและการ

เกื้อหนุนระหวางครอบครัว-งาน โดยการสนับสนุน

ทางสังคมในการทำงานและครอบครัวเปนปจจัยเชิง

เหตุของความขัดแยงทั้งสองทิศทางระหวางบทบาท

ของครอบครัวและงาน การสนับสนุนทางสังคมในท่ี

ทำงานเปนกลไกการจัดการปญหาตางๆ ท่ีมาจาก

แหลงตางๆ เชน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา จาก

การศึกษาพบวาถาผูบังคับบัญชาสนใจในการชวย  

แกปญหาที่เกี่ยวของกับครอบครัวและการทำงานแลว  

พนักงานจะรูสึกวามีความขัดแยงระหวางงานกับ

ครอบครัว และความขัดแยงระหวางครอบครัวกับงาน

นอยลง 

 ในทำนองเดียวกันพนักงานที่ ได รับการ

สนับสนุนจากครอบครัวสามารถจัดการกับปญหา

ตางๆ ที่มาจากความขัดแยงระหวางงานกับครอบครัว 

และความขัดแยงระหวางครอบครัวกับงานของ  

พนักงานได เชนเดียวกันกับการสนับสนุนจากการ

ทำงานและครอบครัวชวยนำไปสูทิศทางที่เอื้ออำนวย



ปที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2553 วารสารพฤติกรรมศาสตร 

 

36

 ทั้งสองทิศทางระหวางการทำงาน-ครอบครัว ใน

ขณะที่ทิศทางทั้งสองแบบของความขัดแยงและการ

เก้ือหนุนของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน

ตางสงผลตอผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ  

ในชีวิต กลาวคือ พนักงานท่ีมีปญหาความขัดแยง

ระหวางครอบครัว-งาน และความขัดแยงระหวาง

งาน-ครอบครัว จะมีผลการปฏิบัติงานต่ำ ในทำนอง

เดียวกันถาพนักงานมีปญหาความสมดุลในภาระ

ความรับผิดชอบงาน (ครอบครัว) และภาระครอบครัว 

(งาน) แลว พนกังานจะมคีวามพงึพอใจในชวีตินอยลง 

รูปแบบแนวคิดความขัดแยงและการเก้ือหนุนความ

สัมพันธระหวางครอบครัวกับงานยังเสนอวาพนักงาน

ที่มีความสามารถในการบูรณาการบทบาทครอบครัว

กับงานเขาดวยกันแลวจะนำไปสูผลการปฏิบัติงาน

และความพึงพอใจในชีวิตโดยท่ัวไปมากยิ่งขึ้น 

 คาราทีปและเบคเทชิไดทดสอบรูปแบบแนวคิด

ความขัดแยงและเกื้อหนุนระหวางครอบครัว-งาน   

ในกลุมพนักงานโรงแรม จำนวน 107 คน ผลจากการ

ศึกษาพบวาสวนใหญสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย  

กลาวคือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมี

ความสัมพันธทางลบกับความขัดแยงระหวางงาน-

ครอบครัว และครอบครวั-งาน การสนับสนนุทางสังคม

จากงาน สงผลทางบวกตอการเก้ือหนุนระหวางงาน 

(ครอบครัว) และครอบครัว (งาน) ผลการวิจัยยัง

แสดงใหเห็นวาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

ชวยบรรเทาความขัดแยงในงาน-ครอบครัว และเพ่ิม

การเกื้อหนุนครอบครัว-งาน นอกจากน้ียังพบวา  

พนักงานที่ไดรับการเกื้อหนุนระหวางครอบครัว (งาน) 

กับงาน (ครอบครัว) มีผลการปฏิบัติงานสูง การ  

เกื้อหนุนระหวางงานกับครอบครัวยังมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต ผลการวิจัยยังระบุ

วาความขัดแยงระหวางครอบครัว-งาน ลดความพึง

พอใจในชีวิตลง รูปแบบท่ีนำเสนอน้ีอธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 19 ในความขดัแยงงาน-ครอบครวั 

รอยละ 19 ในการเกื้อหนุนงาน-ครอบครัว และ

รอยละ 31 ในความขัดแยงครอบครัว-งาน 

 งานวิจัยหลายเรื่องไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะที่ เปนความ

ขัดแยงระหวางกัน ไดแก ความขัดแยงระหวาง

ครอบครัวกับงาน (family - work conflict) และความ

ขัดแยงระหวางงานกับครอบครัว (work - family 

conflict) พบวาบุคคลมีประสบการณความขัดแยง

ระหวางงานกับครอบครัวมากกวาความขัดแยง

ระหวางครอบครัวกับงาน และยังพบวาปจจัยเชิง

สาเหตุ เชน การสนับสนุนจากการทำงาน การ

สนับสนุนจากครอบครัว ภาระงาน ภาระผูปกครอง  

และตัวแปรบุคลิกภาพ มีอิทธิพลตอความขัดแยง

ระหวางงานกับครอบครัว และหรือความขัดแยง

ระหวางครอบครัวกับงาน และความขัดแยงดังกลาวนี้

ยังสงผลทางลบตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ

ในชีวิต ความพึงพอใจในการทำงาน และความพึง

พอใจในครอบครัว (Agree et al. 1994) เชนเดียวกับ

งานวิจัยของคารลสัน และแคชมาร (Carlson & 

Kacmar, 2000) เสนอรูปแบบพื้นฐานของ

กระบวนการขัดแยงระหวางครอบครัวและการทำงาน 

ในลักษณะท่ีวาสาเหตุที่หลากหลาย ไดแก ความ

คลุมเครือในบทบาท ความขัดแยงในบทบาท   

ขอเรียกรองเรื่องเวลา และความทุมเทในมิติของ

ครอบครัวและการทำงาน นำไปสูความขัดแยง  

ความขัดแยงเปนผลมาจากท้ังการทุมเทของบุคคล

และสถานการณ ตัวแปรสถานการณไดแก ความ

ขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท และ  

ขอเรียกรองเรื่องเวลา มีความสัมพันธโดยตรงทาง

บวกกับความขัดแยงระหวางครอบครัวและการทำงาน 

และความขัดแยงมีความสัมพันธกับผลลัพธ เชน 

ความไมพึงพอใจในชีวิต การสมรส และการทำงาน 

 งานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญเปนการศึกษา

ความสัมพันธระหวางครอบครัวและการทำงานใน

ลักษณะที่ เปนความขัดแยง เชน การศึกษาของ   

สุพจน พันธนียะ (2542) ที่ไดศึกษาเรื่องความขัดแยง
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ในงานและครอบครัวกับครูประถมศึกษากรุงเทพ-

มหานคร จำนวน 580 คน พบวา ความขัดแยง  

ในงาน ความขัดแยงในครอบครัวสงผลตอความ

ขัดแยงในงานและครอบครัว โดยที่ความขัดแยงใน

งานและครอบครัวมีอิทธิพลทางลบตอความพึงพอใจ

ในงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความพงึพอใจ

ในชวีติ เชนเดยีวกบัการวจิยัของ นวลฉวี ประเสรฐิสขุ 

(2542) ที่พบวาความขัดแยงระหวางครอบครัวและ

การทำงานสงผลทางลบตอความสำเร็จในอาชีพของ  

ผูบริหารสตรีในธนาคารพาณิชยไทย โดยมีปจจัยสวน

บุคคล ซึ่งประกอบดวย สถานภาพการสมรส อายุใน

การทำงานอาชีพ และการศึกษา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

และปจจยัดานครอบครัว ไดแก ความทุมเทตอครอบครวั 

และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีอิทธิพล

ทางลบตอความขัดแยงระหวางครอบครวัและการทำงาน 

 กลาวโดยสรุป โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุ

ผลของความสัมพันธระหวางครอบครัวและงานนาจะ

ประกอบดวยปจจัยจิตลักษณะไดแก การมองโลกใน

แงดี แรงจูงใจภายใน ความผูกพันในครอบครัว และ

ความผูกพันในงาน และปจจัยสภาพแวดลอมใน

ครอบครัวและงาน ไดแก ภาระครอบครัว ภาระงาน  

การทำงาน การสนับสนนุจากครอบครัว การสนบัสนนุ

จากงาน และการสนับสนุนจากหนวยงานที่เอื้อตอ

ครอบครัว สงผลตอความสัมพันธระหวางครอบครัว

และงาน โดยที่ความสัมพันธระหวางครอบครัวและ

งานมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน คุณภาพ

ชีวิตสมรสและคุณภาพการดูแลบุตร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน (work 

- family interface/linkage) ไดมีการอธิบายไว 3 

ทฤษฎีไดแก การทับซอน (spillover) การชดเชย 

(compensation) และการแบงแยก (segmentation) 

(Lambert, 1990) แตยังไมมีขอสรุปที่แนนอนวา

ทฤษฎีไหนอธิบายความสัมพันธระหวางครอบครัวกับ

งานไดดีที่สุด งานวิจัยสวนใหญไดสนับสนุนแนวคิด

ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการ

ทับซอน 

 แนวคิดที่จะทำความเขาใจความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวกับงานใหครอบคลุมอยางเปนระบบ

มีรากฐานมาจากทฤษฎีระบบนิเวศนของบรอนเฟน-

เบรนเนอร (Bronfenbrenner’s ecological systems 

theory) (Bronfenbrenner, 1986) ท่ีระบุวาความ

สัมพันธระหวางครอบครัว-การทำงาน (work-family 

mesosystem)เปนความสัมพันธสองทิศทางกลาวคือ

งานสงผลตอครอบครัว และครอบครัวสงผลตองาน  

ซึ่งคุณลักษณะบุคคล งาน และครอบครัวที่เกี่ยวของ

กันอาจสงผลรวม หรือสงผลปฏิสัมพันธตอระบบช้ัน

กลางครอบครัว-การทำงาน และมผีลตอชวีติครอบครวั

และการทำงานของบุคคล ทฤษฎีระบบนิเวศนไมได

กลาวถึงความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานวาเปน

ลักษณะใด 

 ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานที่มีการ

ศึกษากันโดยสวนใหญเปนความสัมพันธทับซอน 

(spillover) ซ่ึงเปนความสัมพันธทางบวก และความ

สัมพันธทับซอนทางลบ โดยที่ความสัมพันธทับซอน

ทางบวก และความสัมพันธทับซอนทางลบเปน

โครงสรางที่เปนอิสระจากกัน (Grzywacz & Marks, 

2000; Voydarnoff, 2005) และจากการศึกษาวิจัย  

ในตางประเทศพบวาตัวแปรที่เปนสาเหตุและผลของ

โครงสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวงานใน

ลักษณะตางๆ นั้น  มีทั้งตัวแปรที่เปนสาเหตุแลผล

รวมกันและแตกตางกันในแตละมิติโครงสรางความ

สัมพันธ (Voydanoff, 2005)  

 จากแนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศน (Bronfen-

brenner, 1986) และรูปแบบ ABCX ของ ฮิลล (Hill, 

2005) ท่ีกำหนดวา คุณลักษณะบุคคล ครอบครัว 

และการทำงานเปนสาเหตุความเครียด (A) หรือ

ทรัพยากรและการสนับสนุน (B) สงผลตอความ

สัมพันธระหวางครอบครัวและการทำงาน (C) โดยท่ี
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 ปฏิสัมพันธระหวาง A,B, และ C นำไปสูผลลัพธทาง

บวกหรือทางลบ (X) ประกอบกับการประมวลผลงาน

วิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางครอบครัว-

งาน เมื่อทำการวิเคราะหและสังเคราะหโครงสราง

ความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวาง

ครอบครัว-งานทั้งระบบแลว สามารถกำหนดกรอบ

แนวคิดโครงสรางเชิงเหตุผลของความสัมพันธ

ระหวางครอบครัว-งานไดดังนี้ กลาวคือความสัมพันธ

ระหวางครอบครัว-งาน นาจะไดรับอิทธิพลจากจิต

ลักษณะของบุคคล ภาระครอบครัวและงาน การ

สนับสนุนจากครอบครัวและงาน และการสนับสนุน

จากงานที่เอื้อตอครอบครัว และความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวงานจะมีบทบาทสำคัญสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของบุคคล กลาวคือ ความสัมพันธระหวาง

ครอบครัว-งานเปนตัวแปรค่ันกลางความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุ (จิตลักษณะและสภาพ

แวดลอม) กับตัวแปรผล (คุณภาพชีวิต) จากแนวคิด

ดังกลาวไดนำเสนอในภาพประกอบ 1 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. องคประกอบความ สัมพันธ ร ะหว า ง

ครอบครัว-งานจะประกอบดวย ความสัมพันธทับซอน

ทางบวก ความสัมพันธทับซอนทางลบ การชดเชย 

และการแบงแยก 

 2. จิตลักษณะ ภาระครอบครัวและงาน การ

สนับสนุนจากครอบครัวและงาน และการสนับสนุน

จากงานที่เอื้อตอครอบครัว รวมกันทำนายความ

สัมพันธระหวางครอบครัว-งานได 

 3. ความสัมพันธระหวางครอบครัว-งานมี

อิทธิพลโดยตรงทางบวกตอคุณภาพชีวิต 

 4. ความสัมพันธระหวางครอบครัว-งาน เปน

ตวัแปรคัน่กลางระหวางตัวแปรเชงิสาเหต ุ(จติลกัษณะ 

ภาระครอบครัวและงาน การสนับสนุนจากครอบครัว

และงาน และการสนับสนุนจากงานที่เอื้อตอครอบครัว 

และตัวแปรผล (คุณภาพชีวิต) 

 5. รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล

ของความสัมพันธทับซอนระหวางครอบครัว-งาน

สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตบุคลากรของรัฐไดมาก

ที่สุด 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ ไดแก  

ขาราชการและพนักงานของรัฐ และลูกจางประจำ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 702 คน ที่แตงงาน

แลวและมีบุตรอยางนอย 1 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใช

ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบวัดตางๆ ที่มี

ลักษณะเปนขอความประกอบดวยมาตราประเมินคา 

5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขาง

ไมจริง และไมจริง ดังตอไปนี้ 

 1. แบบวัดการการมองโลกในแงดี  เปนแบบ

วัดที่ประกอบดวยขอความจำนวน 10 ขอที่ถามความ

สามารถของบุคคลที่มีมุมมองตอชีวิตในดานที่ดี หรือ

ในทางบวก มคีวามหวงัในชวีติแมจะเผชญิกบัอปุสรรค 

แบบวัดการมองโลกในแงดีผูวิจัยไดพัฒนามาจาก  

แบบวัดการมองโลกในแงดีของ อรพินทร ชูชม วิลาส

ลักษณ ชัววัลลี และอัจฉรา สุขารมณ (2546) แบบ

วัดการมองโลกในแงดีมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

ชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .76 

 2. แบบวัดแรงจูงใจภายใน เปนแบบวัดที่

ประกอบดวยขอความจำนวน 10 ขอที่สอบถามความ

ตองการของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่เกิด

จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยความตองการมี

ความสามารถ ความตองการลิขิตดวยตนเอง และ

ปจจยัภายในงาน เชน ความทาทาย นาสนใจของงาน

เปนแรงผลักดัน ไมตองอาศัยรางวัลภายนอกหรือ  

กฎเกณฑขอบังคับ วัดไดโดยใชแบบวัดแรงจูงใจ

ภายใน ที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัดแรงจูงใจ

ภายในของ อรพินทร ชูชม วิลาสลักษณ ชัววัลลี 

และอัจฉรา สุขารมณ (2542) แบบวัดแรงจูงใจภายใน

มีคามีประสิทธิ์ความเชื่อม่ันชนิดความสอดคลอง

ภายในแบบแอลฟาเทากับ .70 

 3. แบบวัดความผูกพันในครอบครัว เปนแบบ

วัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความจำนวน 5 

ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคลใหความสำคัญ เอาใจใส 

และรับผิดชอบในครอบครัว ทุมเทพลังงานทั้งกาย

และใจใหกบัครอบครวั แบบวดัความผกูพนัในครอบครวั

มีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลอง

ภายในแบบแอลฟาเทากับ .59 

 4. แบบวัดความผูกพันในงาน เปนแบบวัดที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความจำนวน 6 ขอ

ที่สอบถามถึงการที่บุคคลใหความสำคัญ เอาใจใส 

และรับผิดชอบในงาน ทุมเทพลังงานทั้งกายและใจให

กับงาน แบบวัดความผูกพันในงานมีคาสัมประสิทธิ์

ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟา

เทากับ .67 

 5. แบบวัดภาระครอบครัว เปนแบบวัดท่ี  

ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความ จำนวน 6 

ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคลรับรูถึงปริมาณภาระ

หนาที่ในครอบครัว ความกดดันทางจิตใจ และการใช

เวลาในการทำงานของครอบครัว แบบวัดภาระ

ครอบครัวมีคาประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความ

สอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .89 

 6. แบบวัดภาระงาน เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นเองประกอบดวยขอความ จำนวน 8 ขอที่สอบถาม

ถึงการที่บุคคลรับรูถึงปริมาณภาระหนาที่ ในงาน 

ความกดดันทางจิตใจ และการใชเวลาในการทำงาน

ของหนวยงาน แบบวัดภาระงานมีคาสัมประสิทธิ์

ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟา

เทากับ .83 

 7. แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว เปน

แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความ

จำนวน 5 ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคลรับรูวาไดรับ

ความชวยเหลือจากสมาชิกภายในครอบครัวทั้งทาง
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 จิตใจ อารมณ แสดงความรักเปนหวงใย เห็นใจ 

เขาใจ ยอมรับ และใหกำลังใจ ตลอดจนใหการ

ชวยเหลือดานการทำงานภายในครอบครัว แบบวัด

การสนับสนุนจากครอบครัวมีคาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟา

เทากับ .69 

 8. แบบวัดการสนับสนุนจากงาน เปนแบบวัด

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความจำนวน 5 

ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคลรับรู ว าไดรับความ

ชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาใน

หนวยงานทั้งทางจิตใจ อารมณ แสดงความเห็น 

เขาใจ ยอมรับ และใหกำลังใจ ตลอดจนใหการ

ชวยเหลือดานการทำงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ แบบ

วัดการสนับสนุนจากงานมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

ชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .67 

 9. แบบวัดการสนับสนุนจากงานที่เอื้อตอ
ครอบครัว เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบ

ดวยขอความจำนวน 5 ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคล

รับรูวาหนวยงานมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่จะ

ชวยอำนวยความสะดวกเม่ือบุคคลมีภาระครอบครัวใน

ชวงเวลาทำงาน แบบวัดการสนับสนุนจากงานท่ีเอื้อ

ตอครอบครัวมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความ

สอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .70 

 10. แบบวัดครอบครัวเอื้อตอการทำงาน เปน

แบบวัดที่ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความ

จำนวน 9 ขอ ท่ีสอบถามถึงการท่ีบุคคลรับรูวา ทักษะ 

ประสบการณ สภาพอารมณจิตใจ ท่ีประสบใน

ครอบครัว มีสวนเกื้อหนุนในการเพ่ิมพูนทักษะ  

ประสบการณ และสภาพอารมณ จิตใจ ที่ดี ในที่

ทำงานดวย แบบวัดครอบครัวเอื้อตอการทำงานมีคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายใน

แบบแอลฟาเทากับ .65 

 11. แบบวัดการทำงานเอื้อตอครอบครัว เปน

แบบวัดที่ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความ

จำนวน 6 ขอท่ีสอบถามถึงการท่ีบุคคลรับรูวา ทักษะ 

ประสบการณ สภาพอารมณ จิตใจ ประสบในชีวิตการ

ทำงานในหนวยงานมีสวนเกื้อหนุน เปนประโยชนใน

การเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ และสภาพอารมณ 

จิตใจ ที่ดีภายในครอบครัวดวย แบบวัดการทำงาน

เอื้อตอครอบครัวมีคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นชนิด

ความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .60 

 12. แบบวัดครอบครัวขัดขวางการทำงาน  

เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความ

จำนวน 9 ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคลรับรูวาบทบาท

หนาที่ สภาพชีวิตในครอบครัว สภาพอารมณ จิตใจ 

ที่ประสบในครอบครัวนำไปสูความยากลำบากในการ

แสดงบทบาทหนาที่ สภาพชีวิตในการทำงาน วัดได

โดยใชแบบวัดครอบครัวขัดขวางการทำงาน แบบวัด

ครอบครัวขัดขวางการทำงานมีคาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟา

เทากับ .94 

 13. แบบวัดการทำงานขัดขวางครอบครัว  

เปนแบบวัดที่ที่ผู วิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวย

ขอความจำนวน 9 ขอ ที่สอบถามถึงการที่บุคคลรับรู

วา สภาพชีวิตในการทำงาน สภาพอารมณ จิตใจ ที่

ประสบในการทำงานนำไปสูความยากลำบากในการ

แสดงบทบาทหนาที่ สภาพชีวิตครอบครัว แบบวัด

การทำงานขัดขวางครอบครัวมีคาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อม่ันชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคา

เทากับ .95 

 14. แบบวัดการทุมเทครอบครัวเพื่อชดเชย

การทำงาน เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบ

ดวยขอความจำนวน 4 ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคล

ประสบปญหาในการทำงาน และไมไดรับการตอบ

สนองความตองการในเร่ืองงาน ทำใหบุคคลหันมา  

สนใจ เอาใจใส พึง่พา และทุมเทเร่ืองภายในครอบครวั 

แบบวัดการทุมเทครอบครัวเพื่อชดเชยการทำงานมี

คาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลอง

ภายในแบบแอลฟาเทากับ .55 
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 15. แบบวัดการทุมเทการทำงานเพ่ือชดเชย

ครอบครัว เปนแบบวัดที่ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบ

ดวยขอความจำนวน 4 ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคล

ประสบปญหาภายในครอบครัว ชีวิตภายในครอบครัว

ไมเปนไปอยางที่คาดหวัง และไมไดรับการตอบสนอง

ความตองการในเร่ืองครอบครัว ทำใหบุคคลหันมา  

สนใจ เอาใจใส พึ่งพา และทุมเทเร่ืองการทำงานแทน 

แบบวัดการทุมเทการทำงานเพ่ือชดเชยครอบครัวมี

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันชนิดความสอดคลอง

ภายในแบบแอลฟาเทากับ .52 

 16. แบบวัดการแบงแยกการทำงานและ

ครอบครัว เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบ

ดวยขอความจำนวน 5 ขอที่สอบถามถึงการที่บุคคล

รับรูวาชีวิตงานและครอบครัวไมสงผลซ่ึงกันและกัน  

แยกงานและครอบครัวออกจากกัน  ไมวาจะเปนเรื่อง

ทักษะ ประสบการณ สภาพอารมณ จิตใจ และ

บทบาทหนาท่ี แบบวัดการแบงแยกการทำงานและ

ครอบครัวมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความ

สอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .76 

 17. แบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงาน เปนแบบ

วัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความจำนวน 

19 ขอท่ีบุคคลรายงานถีงความสุข ความพอใจในชีวิต

การทำงาน ความภาคภูมิใจในการทำงาน ไดรับการ

ยอมรับจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ไดรับ

ความยุติธรรมในการทำงาน ไดรับความสำเร็จและ

กาวหนาในการทำงาน และสามารถปรับตัวในการ

ทำงานได แบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานมีคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายใน

แบบแอลฟาเทากับ .82 

 18. แบบวัดคุณภาพชีวิตสมรส เปนแบบวัดที่

ประกอบดวยขอความจำนวน 9 ขอที่บุคคลรายงาน

ถึงความสุข พอใจในชีวิตสมรส มีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน มีการปรับตัวคูครองเขากันได มีการแสดงความ

รัก ความเอาใจใส สมานฉันท ไววางใจซ่ึงกันและกัน  

ตลอดจนมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน แบบวัดคุณภาพ

ชีวิตสมรสผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบวัดการปรับตัว

ระหวางบุคคล (dyadic adjustment scales) ของ  

สแปเนียร (Spanier, 1976) และแบบวัดความ

สัมพันธระหวางคูสมรสของ งามตา วนินทานนท 

และคณะ (2544) แบบวัดคุณภาพชีวิตสมรสมี  

คาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลอง

ภายในแบบแอลฟาเทากับ .69 

 19. แบบวัดคุณภาพการดูแลบุตร เปนแบบวัด

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวยขอความจำนวน 10 

ขอที่สอบถามถึงการที่บิดามารดาแสดงตัวเปนแบบ

อยางที่ดีทั้งดานอารมณและการประพฤติปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสม อบรมและปลูกฝงใหบุตรมีการแสดงออก

ทางอารมณและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ใชหลักเหตุ

ผลในการอบรมดูแลบุตรดวยความรัก เขาใจ และ

เอาใจใสตอบุตร มีความสัมพันธที่ดีกับบุตร เปนที่ไว

วางใจและพึ่งพาของบุตรได แบบวัดคุณภาพการดูแล

บตุรมคีาสมัประสิทธ์ิความเชือ่ม่ันชนดิความสอดคลอง

ภายในแบบแอลฟาเทากับ .76 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

เพื่อคำนวณหาคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของ

กลุมตวัอยางและตวัแปร ความสัมพนัธระหวางตวัแปร

ตางๆ และใชโปรแกรม AMOS เพื่อวิเคราะหองค

ประกอบและโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ

ความสัมพันธระหวางครอบครัว-งาน  

 

ผลการวิจัย 
 1. คุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธใน

ทางบวกกับคุณภาพชีวิตสมรส  และคุณภาพการดูแล

บุตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ

คุณภาพชีวิตสมรสมีความสัมพันธสูงในทางบวกกับ

คุณภาพการดูแลบุตร (r = .581) 

 2. ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน

ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบไดแก  
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 การเกื้อหนุน ความขัดแยง และการชดเชย 

 3. โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ

ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานของบุคลากร

ของรัฐที่มีครอบครัวแลว เปนดังนี้ 

  1.1 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของ

ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการ

ทับซอน ประกอบดวยความสัมพันธระหวางครอบครัว

กับงานในลักษณะการทับซอนเปนตัวแปรค่ันกลาง

ระหวางปจจัยเชิงสาเหตุไดแก จิตลักษณะ ภาระ

ครอบครัวและงาน การสนับสนุนจากครอบครัวและ

งาน และการสนับสนุนจากงานที่เอื้อตอครอบครัว  

และตัวแปรผลลัพธไดแก คุณภาพชีวิต โดยรูปแบบน้ี

สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตได

รอยละ 87% โดยท่ีคุณภาพชีวิตไดรับอิทธิพลทาง

บวกโดยตรงจากการทับซอนทางบวกระหวางครอบครวั

กับงาน (α = .960) และไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรง

จากการทับซอนทางลบระหวางครอบครัวกับงาน (α 

= -.513) (ดูภาพประกอบ 2) 

  1.2  รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผล

ของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะ

การชดเชย ประกอบดวย จิตลักษณะ (α = .370) 

ภาระครอบครัวและงาน (α = .355) มีอิทธิพล

โดยตรงทางบวกตอความสัมพันธระหวางครอบครัว

กับงานในลักษณะการชดเชย และความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการชดเชยสงผล

โดยตรงในทางลบกับคุณภาพชีวิต (α = -.155) โดย

ที่จิตลักษณะ การสนับสนุนจากครอบครัวและงาน 

และการสนับสนุนจากงานท่ีเอื้อตอครอบครัว ตางก็มี

อิทธิพลโดยตรงทางบวกตอคุณภาพชีวิต รูปแบบนี้

สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตได

รอยละ 68 

ภาพประกอบ 2  รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะ  

    การทับซอน ระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการทับซอน 

 1.3  รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของ

ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการ

แบงแยก ประกอบดวย ภาระครอบครัวและงาน (α 

= -.93) มีอิทธิพลโดยตรงทางลบตอความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการแบงแยก และ

ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการ

แบงแยกมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับคุณภาพชีวิต   

(α = .390) โดยท่ีจิตลักษณะ การสนับสนุนจาก

ครอบครัวงาน และการสนับสนุนจากงานที่เอื้อตอ

ครอบครัว ตางก็มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอ

คุณภาพชีวิต รูปแบบน้ีสามารถอธิบายความแปรป

รวนของคุณภาพชีวิตไดรอยละ 55 
 

 การมองโลกในแงดี .72  
  แรงจูงใจภายใน .78 

 ผูกพันครอบครัว .64 
 ผูกพันงาน .68 

   จิตลักษณะ        .58 

การทับซอน 
ทางบวก 
66% คุณภาพชีวิต 

87%  

ครอบครัว 
เอื้องาน 

 
 .57 

งานเอ้ือ 
ครอบครัว 

 
    .47 

 .96 

-.51 

 ครอบครัว .85 

 
 

 .88 การทำงาน 

 .70 สมรส 

 .80 การดูแลบุตร  
 ภาระงาน .96 

 สนับสนุนครอบครัว .85 

 สนับสนุนงาน .12 

ภาระครอบครัว 
   และงาน          .68  

การสนับสนุนจาก 
ครอบครัวและงาน    .25 

การสนับสนุนจาก 
งานที่เอื้อตอครอบครัว 

การทับซอน 
ทางลบ 79% 

ครอบครัว 
ขัดขวางงาน 

.71 

งานขัดขวาง 
ครอบครัว 

.96 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 ถึงแมงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับครอบครัวและ

งานจะมีอยูเปนจำนวนมาก แตงานวิจัยที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางครอบครัว-งานยังมีอยูคอนขาง

จำกัด โดยเฉพาะขอมูลเชิงประจักษที่มีการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางครอบครัว-งาน ใหครอบคลุม

ทกุประเดน็ไมวาจะเปนความสมัพนัธระหวางครอบครวั 

-งานในลักษณะท่ีมคีวามสมัพนัธทีท่บัซอน การชดเชย 

และการแบงแยกเปนสวน ซึ่งงานวิจัยเรื่องน้ีจะชวย

พัฒนาองคความรูความสัมพันธระหวางครอบครัว-

งานที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของความ
สัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน 
 1. องค ป ร ะกอบความสัมพันธ ร ะหว า ง
ครอบครัวกับงาน 
  ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน

ยันพบวาองคประกอบความสัมพันธระหวางครอบครัว

กับงานประกอบดวย ความสัมพันธทับซอนทางบวก  

ความสัมพันธทับซอนทางลบ และการชดเชย โดย

ความสัมพันธดังกลาวนี้มีกระบวนการท่ีแตกตางกัน  

สำหรับความสัมพันธทับซอนทางบวกระหวาง

ครอบครัวกับงานในงานวิจัยนี้ประกอบดวยครอบครัว

เอ้ือตอการทำงาน และการทำงานเอื้อตอครอบครัว 

ความสัมพันธทับซอนทางลบประกอบดวยครอบครัว

ขดัขวางการทำงาน และการทำงานขดัขวางครอบครวั 

การชดเชยประกอบดวยการทุมเทครอบครัวเพ่ือ

ชดเชยการทำงาน และการทุมเทการทำงานเพื่อ

ชดเชยครอบครัว ในงานวิจัยนี้การแบงแยกครอบครัว

และงานไมไดรับการยืนยันวาเปนองคประกอบหนึ่ง

ของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานโดยผล

การวิจัยดังกลาวนี้สอดคลองบางสวนกับทฤษฎีที่

กลาวถึงความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานไว 3 

รูปแบบไดแก การทับซอนระหวางครอบครัวกับงาน  

การชดเชยระหวางครอบครัวกับงาน และการแบง

แยกครอบครัวและงานออกจากกัน (Lambert, 1990)  

ผลการวิเคราะหองคประกอบความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับงานครั้งนี้ยังสอดคลองกับการทดสอบ

โครงสรางของการวัดความสัมพันธระหวางครอบครัว

กบังานในลักษณะการทบัซอนทีพ่บวา มี 4 องคประกอบ 

ไดแก การทับซอนทางบวกระหวางครอบครัวกับงาน 

การทับซอนทางบวกระหวางงานกับครอบครัว การ

ทับซอนทางลบระหวางครอบครัวกับงาน และการทับ

ซอนทางลบระหวางงานกับครอบครัว (Kinnunen et 

al., 2006) โดยที่ความสัมพันธทับซอนทางลบท้ัง 2 

ประเภทไดแก ความสัมพันธทับซอนทางลบระหวาง

ครอบครัวกับงาน และความสัมพันธทับซอนทางลบ

ระหวางงานกับครอบครัว มีความสัมพันธระหวางกัน

สูง (r = .53) เชนเดียวกับความสัมพันธทับซอนทาง

บวกทั้ง 2 ประเภท ไดแก ความสัมพันธทับซอนทาง

บวกระหวางครอบครัวกับงานและความสัมพันธทับ

ซอนทางบวกระหวางงานกับครอบครัวตางมีความ

สัมพันธระหวางกันสูง (r = .82) (Kinnunen et al., 

2006) นอกจากน้ีผลการวิจัยหลายเร่ืองยังพบวากลุม

ตัวอยางมีความรูสึกวาการทำงานขัดขวางชีวิต

ครอบครัว มากกวาชีวิตครอบครัวขัดขวางการทำงาน 

(Frone et al., 1992; Gutek, Searle, & Klepa, 

1991) สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันครั้งนี้ที่พบวา โครงสรางองคประกอบการ

ขัดขวางหรือการทับซอนทางลบระหวางครอบครัวกับ

งานนั้น การทำงานขัดขวางครอบครัวมีน้ำหนักองค

ประกอบ .88 และโครงสรางองคประกอบการ

ขัดขวาง/ขัดแยงนี้อธิบายความแปรปรวนการทับซอน

ทางลบระหวางครอบครัวกับงานไดมากถึงรอยละ 78  

นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นวาบุคลากร

ของรัฐมีการรับรูความสัมพันธระหวางครอบครัวกับ

งานในหลายสภาวะในเวลาเดียวกันได 

 2. โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน 
  รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล
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 ของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน ประกอบ

ดวย ปจจัยเชิงสาเหตุของความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับงาน ลักษณะของความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับงาน (การทับซอน การชดเชย และการ

แบงแยก) และผลลัพธที่ตามมาของความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวกับงาน โดยผลการวิจัยไดนำเสนอ

รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของความ

สัมพันธระหวางครอบครัวกับงานเปน 3 รูปแบบที่

จำแนกตามลกัษณะของความสมัพนัธระหวางครอบครวั

กับงานไดแก รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุ

ผลของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานใน

ลักษณะการทับซอน  รูปแบบโครงสรางความสัมพันธ

เชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงาน

ในลักษณะการชดเชย และรูปแบบโครงสรางความ

สมัพนัธเชงิเหตผุลของความสมัพนัธระหวางครอบครวั

กบังานในลกัษณะการแบงแยก โดยทีร่ปูแบบโครงสราง

ความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับงานในลักษณะการทับซอนสามารถ

อธิบายคุณภาพชีวิตบุคลากรของรัฐไดมากที่สุด

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย   

  2.1 ปจจัยเชิงสาเหตุของความสัมพันธ
ระหวางครอบครัวกับงาน 
   ผลการวิจัยไดยืนยันวารูปแบบความ

สมัพนัธเชงิเหตผุลของความสมัพนัธระหวางครอบครวั

กับงานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนไป

ในลักษณะท่ีวา จิตลักษณะ (การมองโลกในแงดี แรง

จูงใจภายใน ความผูกพันในครอบครัว และความ

ผูกพันในงาน) ภาระครอบครัวและงาน การสนับสนุน

ครอบครัวและงาน และการสนับสนุนจากงานท่ีเอื้อตอ

ครอบครัว มีอิทธิพลโดยตรงตอความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับงาน โดยความสัมพันธระหวางครอบครัว

กับงานเปนตัวแปรคั่นกลางที่ไดรับอิทธิพลจากปจจัย

เหลานี้แลวสงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตไดแก 

คุณภาพชีวิตการทำงาน คุณภาพชีวิตสมรส และ

คุณภาพการดูแลบุตร โดยพบผลเต็มรูปเชนนี้ในรูป

แบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของความ

สัมพันธระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะการ  

ทับซอน และพบผลบางสวนที่ยังคงยืนยันวาความ

สัมพันธระหวางครอบครัวกับงานเปนตัวแปรคั่นกลาง

ระหวางปจจัยเชิงสาเหตุบางตัวแปรและตัวแปรผล

คุณภาพชีวิตในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิง

เหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานใน

ลักษณะการชดเชย และการแบงแยก ผลการวิจัยที่

พบวาความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานเปน

ตัวแปรค่ันกลางระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุและตัวแปร

ผลนั้น สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศนของบ

รอนเฟนเบรนเนอร ที่เสนอแนะวา คุณลักษณะบุคคล  

ปจจัยบริบทของครอบครัวและการทำงาน สงผลรวม

และปฏสิมัพนัธตอครอบครัวและการทำงานของบคุคล 

(Bronfenbrenner, 1986) เชนเดียวกบัรปูแบบ ABCX 

ของฮิลล (Hill, 2005) ที่กำหนดวาคุณลักษณะบุคคล 

ครอบครัว การทำงาน ทรัพยากร และการสนับสนุน 

สงผลตอความสัมพันธระหวางครอบครัวกับการ

ทำงาน และความสัมพันธระหวางครอบครัวกับการ

ทำงาน นำไปสูผลลัพธทางบวกหรือทางลบ 

   ผลการวิจัยครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นวา

โครงสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานที่มี

รูปแบบที่ตางกันนั้น มีปจจัยเชิงสาเหตุที่รวมกันและ

ตางกันบางตัวแปร สอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องที่

ตรวจสอบปจจัยเชิงสาเหตุของการทับซอนทางบวก

และทางลบระหวางครอบครัวกับงาน (Stevens et al., 

2007) แตโดยรวมจะเห็นไดวาภาระครอบครัวและ

งานมีอิทธิพลสำคัญที่สงผลรวมตอความสัมพันธ

ระหวางครอบครัวกับงานในลักษณะทับซอน การ

ชดเชย และการแบงแยกครอบครัวกับงาน โดย

บคุลากรในหนวยงานของรฐัทีม่กีารรบัรูภาระครอบครวั

และงานมาก มีความขัดแยงระหวางครอบครัวกับงาน

มาก มีการชดเชยระหวางครอบครัวกับงานมาก  

และมีการแบงแยกครอบครัวและงานออกจากกันนอย  

ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการที่บุคลากร
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ในหนวยงานของรัฐมีภาระที่รับผิดชอบอยูหลาย

บทบาททั้งในครอบครัวและงานมากเกินไป จะทำให

บุคคลไมสามารถจัดการดำเนินชีวิตครอบครัวและงาน 

ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญใหบรรลุผลไดในเวลาเดียวกัน   

จึงเกิดความรูสึกขัดแยงระหวางครอบครัวกับงานมาก 

และการท่ีบุคคลรับผิดชอบภาระครอบครัวและงาน

มาก ทำใหบุคคลตองทุมเทความรับผิดชอบไปในดาน

ใดดานหนึ่ง เพื่อบุคลากรของรัฐกลุมนี้จะไดจัดการ

ชีวิตครอบครัวและงานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงตรงขาม

กบับคุลากรของรัฐบางกลุมทีม่กีารรบัรูภาระครอบครัว

กับงานมาก จะแบงแยกเรื่องครอบครัวและงานออก

กันไดนอย 

  2.2 ปจจัยเชิงผลของความสัมพันธ
ระหวางครอบครัวกับงาน 
   ผลงานวิจัยเ ร่ืองนี้ยังสนับสนุนวา

ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานทั้ง 3 ลักษณะ

ไดแก การทับซอน การชดเชย และการแบงแยก   

สงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิต โดยอิทธิพลของความ

สัมพันธการทับซอนทางบวกระหวางครอบครัวกับงาน  

สงผลสูงสุดตอคุณภาพชีวิต (α = .960) ผลการวิจัย

นี้เสนอแนะวาบุคลากรของรัฐที่มีการเก้ือหนุนหรือ

เอื้อประโยชนซึ่งกันระหวางครอบครัวกับงานในดาน

ทกัษะ ประสบการณ และสภาพอารมณจิตใจที่ดี สง

ผลใหบุคลากรของรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งคุณภาพ

ชีวิตการทำงาน คุณภาพชีวิตการสมรส และคุณภาพ  

การดูแลบุตร สอดคลองกับผลการวิจัยในประเทศ

นิวซีแลนด ที่พบวาการเกื้อหนุนระหวางครอบครัว  

กับงาน และการเก้ือหนุนระหวางงานกับครอบครัว   

มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน และ

ความรูสึกผูกพันกับองคการ และมีความสัมพันธทาง

ลบกับความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน (Balmforth & 

Gardner, 2006) เชนเดียวกับผลงานวิจัยในประเทศ

ฟนแลนด ที่พบวาการทับซอนทางบวกระหวาง

ครอบครัวกับงานมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาวะ

ในการทำงาน และสุขภาวะท่ัวไป แตไมมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส สำหรับผลการ

วิเคราะหโมเดลเสนทาง (path model) ไมพบวามี

ความเชื่อมโยงโดยตรงของการทับซอนทางบวก

ระหวางครอบครัวกับงาน กับการเพิ่มขึ้นของสุขภาวะ  

แตพบผลทางออมของการทับซอนทางบวกระหวาง

ครอบครัวกับงานที่มีตอสุขภาวะ (Kinnunen et al., 

2006) 

    สำหรับความสัมพันธทับซอนทางลบ

ระหวางครอบครัวกับงานมีอิทธิพลโดยตรงทางลบตอ

คุณภาพชีวิต (α = -.513) กลาวคือบุคลากรของรัฐท่ี

รับรูวาหนาที่ สภาพชีวิต จิตใจ อารมณ ที่ประสบอยู

ในบทบาทครอบครัวและการทำงานนั้นขัดแยงกันหรือ

ขัดขวางกันมากแลว บุคลากรของรัฐจะมีคุณภาพชีวิต

การทำงาน คุณภาพชีวิตการสมรส และคุณภาพการ

ดูแลบุตรต่ำตามไปดวย ผลงานวิจัยที่พบนี้สอดคลอง

กับผลงานวิจัยในประเทศไทย และตางประเทศหลาย

เรื่องกอนหนานี้ ที่ยืนยันวาความขัดแยงระหวาง

ครอบครัวกับงานสงผลที่ตามมาทางลบ เชน ความ

พึงพอใจในชีวิตลดลง สุขภาวะในงานลดลง (ความ

เหนื่อยลาจากการทำงาน) สุขภาวะครอบครัวลดลง 

(ความไมพึงพอใจในชีวิตสมรส) และสุขภาวะทั่วไป 

(ความรูสึกหดหูทางจิตใจ) (สุพจน พันธนียะ, 2542; 

Aryee et al; 2005; Frone et al., 1997; Kinnunen 

et al., 2006) เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการ

ทับซอนทางลบระหวางครอบครัวกับงาน ในการ

ศึกษาครั้งนี้พบวาครอบครัวขัดขวางการทำงานมี

อิทธิพลทางลบตอคุณภาพชีวิตการทำงาน (-.209) 

คุณภาพชีวิตสมรส (-.121) และคุณภาพการดูแลบุตร 

(-.295) สอดคลองกับงานวิจัยของ คินนูเนน และ

คณะ (Kinnunen et al., 2006) ที่พบวา การทับซอน

ทางลบของครอบครัวที่มีตองาน สงผลทางลบตอ

ความพึงพอใจในชีวิตสมรส งานวิจัยเร่ืองดังกลาวยัง

พบวาการทับซอนทางลบของงานท่ีมีตอครอบครัว 

สงผลตอความรูสกึจติใจหดหู และเหนือ่ยลาในการงาน   
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    โดยภาพรวมแลวงานวิจัยนี้เสนอแนะ

วาการที่บุคลากรของรัฐมีหลายบทบาทที่เกื้อหนุนกัน

หรือเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันแลวท้ังในบริบทการ

ทำงานและครอบครัวแลว บคุลากรของรัฐจะมคีณุภาพ

ชีวิตการทำงาน คุณภาพชีวิตการสมรส และการดูแล

บุตรที่มีคุณภาพมากกวาการท่ีบุคลากรของรัฐมี

ประสบการณที่ขัดแยงกันในหลายบทบาท 

   สำหรับรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ

ผลของความสัมพันธระหวางครอบครัวกับงานใน

ลักษณะการแบงแยกนั้น  พบวามีอิทธิพลโดยตรงทาง

บวกที่สงผลตอคุณภาพชีวิต โดยผลงานวิจัยดังกลาว

นี้สอดคลองกับงานวิจัยของ เชน เพาเวลล และ  

กรีนฮอยส (Chen, Powell, & Greenhaus, 2009)   

ที่พบความสอดคลองระหวางการแบงแยกครอบครัว

และงานกับผลการแสดงออกตอครอบครัวในทางบวก 

โดยงานวิจัยเรื่องนี้ไดอภิปรายวาบุคคลที่ชอบทำงาน

ในที่ทำงานโดยไมเอาครอบครัวมาเก่ียวของอาจมีการ

สรางเสริมทักษะและประสบการณการทำงานเพ่ิมขึ้น

ซึ่งเปนการเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานในครอบครัวได 
 

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 1. ความสัมพันธระหวางครอบครัว-งาน มี

หลายลักษณะ ไดแก ครอบครัวและงานมีการเอ้ือตอ

กัน ครอบครัวและงานมีการขัดแยงกัน ครอบครัวและ

งานมีการชดเชยกัน และการแบงแยกกันระหวาง

ครอบครัวกับงาน ซึ่งความสัมพันธระหวางครอบครัว-

งานมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหนวยงาน

ราชการ ไมวาจะเปนคุณภาพชีวิตในการทำงานและ

ครอบครัว ดวยเหตุนี้ทั้งมิติครอบครัวและงานจึง

สำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตของบุคคล กิจกรรมตางๆ 

ในมิติหนึ่งสามารถสงผลทางบวกหรือทางลบตอการ

แสดงออกในดานอารมณความรูสึก และการกระทำใน

อีกมิติหนึ่งได โดยเฉพาะสภาวะท่ีครอบครอบครัวและ

การทำงานเอ้ือตอกันแลวจะสงผลในทางบวกกับ

คุณภาพชีวิต ดังนั้นครอบครัวและองคการของรัฐควร

ตระหนักถึงการทำกิจกรรมและการแสดงออกใดๆ ที่

จะชวยเกื้อหนุนระหวางครอบครัวกับงาน 

 2. บุคลากรในหนวยงานราชการท่ีสมรสแลว

ควรไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากแหลงตางๆ ที่

หลากหลายไมวาจะเปนจากครอบครัว เพ่ือนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา องคกรและนโยบายการทำงานที่เอื้อ

ตอครอบครัวเพราะการสนับสนุนดังกลาวสงผลในทาง

บวกตอคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 3. เนื่องจากความสัมพันธระหวางครอบครัว

กับงานอาจเปนไปในลักษณะการทับซอนทางบวก

หรือการทับซอนทางลบ ขึ้นอยูกับนโยบายหรือ

เปาหมายของหนวยงานวาตองการดำเนินการเชนไร  

ถาเปาหมายของหนวยงานตองการลดความขัดแยง

ระหวางครอบครัวกับงาน ผลงานวิจัยเสนอแนะวา 

หนวยงานอาจออกแบบงานท่ีจะลดความกดดันในการ

ทำงานเปนส่ิงสำคัญอันดับแรก สรางสภาพแวดลอม

การทำงานที่สนับสนุนและเอื้อประโยชนตอครอบครัว 

ไดแกการมีนโยบายดานความสมดุลชีวิตการทำงาน

และครอบครัวหรือนโยบายที่เปนมิตรกับครอบครัว 

หรือมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่จะชวยอำนวย

ความสะดวกเมื่อบุคคลมีภาระครอบครัวในชวงเวลา

ทำงาน เปนการจัดสรรเวลาการทำงานที่ยืดหยุน การ

ลางานเพื่อดูแลภารกิจครอบครัว และสวัสดิการการ

ดูแลสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่เปาหมายของ

หนวยงานตองการใหบุคลากรมีความรูสึกวามีการเอื้อ

ประโยชนระหวางครอบครัวกับการทำงานน้ัน   

หลักฐานการวิจัยระบุวาเครือขายครอบครัวและการ

ทำงานตองสงเสริม สนับสนุนทางสังคมแกบุคลากร

ของรัฐไมวาจะเปนทางดานอารมณ ความรูสึก จิตใจ 

การชวยเหลือในงานของครอบครัวและในหนาที่การ

ทำงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งปลูกฝงหรือพัฒนาให

บุคลากรมีจิตลักษณะที่พึงประสงคไดแก การมองโลก

ในแงดี มีแรงจูงใจภายใน มีความผูกพันในครอบครัว

และความผูกพันในงาน 
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 4. องคการหรือหนวยงานตางๆ ควรผลักดัน

หรือสงเสริมใหมีนโยบายหรือวิธีการทำงานท่ีเปนมิตร

กับครอบครัว เพราะบรรยากาศการทำงานในลักษณะ

นี้จะเอื้อตอคุณภาพชีวิตในการทำงานและครอบครัว 

โดยมีนโยบายเชิงบูรณาการระหวางครอบครัวกับงาน 

เชน  การยืดหยุนเวลาการทำงาน  การแบงงานกัน

ทำ และการมีสถานที่ดูแลเด็ก จะชวยใหบุคคลจัดการ

บทบาทหลายบทบาททั้งบทบาทของครอบครัว  

หนาที่การงานไดอยางสมดุล โดยที่นโยบายดังกลาว

จะประสบความสำเร็จไดตองเกิดจากความรวมมือกัน

ของทุกฝายที่เกี่ยวของ ท้ังผูนำองคการ ผูบริหาร  

บุคลากร และผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
  

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1. งานวิจัยเรื่องนี้ ใชแบบการวิจัยภาคตัด

ขวาง ดวยเหตุนี้อาจมีขอจำกัดในการสรุปผลความ

สัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธระหวางครอบครัว 

กับงาน ดังนั้นการศึกษาวิจัยตอไป ควรเปนการศึกษา

ระยะยาวและติดตามผลอยางตอเนื่อง ระหวางความ

สัมพันธครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสามารถ

ตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธ

ครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิตไดอยางชัดเจน และ

ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบเพ่ือเขาใจ

กระบวนการความสัมพันธระหวางครอบครัว-งานที่

เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทำงาน คุณภาพชีวิต

สมรส และคุณภาพการดูแลบุตรไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

นอกจากน้ีการศึกษาระยะยาวยังทำใหเห็นภาพที่

สมบูรณวาความสัมพันธระหวางครอบครัว-งานมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม 

 2. การศึกษาวิจัยตอไปควรตรวจสอบความ

สัมพันธครอบครัว-งานท่ีมีผลตอตัวแปรตามในการทำ

งานอื่นๆ เชน พฤติกรรมการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

การหยุดงาน และการขาดงานหรือตัวแปรตามใน

ครอบครัวอื่นๆ เชน ความพึงพอใจในชีวิตของบุตร 

หรือตัวแปรตามที่เปนทั้งผลทางกายภาพ จิตใจ และ

พฤติกรรมรวมทั้งศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุอื่นๆ เชน 

ภาระงานและครอบครัวควรประกอบดวยปริมาณงาน

ที่รับผิดชอบในที่ทำงานและในครอบครัว และปริมาณ

เวลาที่ใชในภารกิจ นอกเหนือจากการรับรูความรูสึก

ทางจิตใจที่ใชเปนภาระงานและครอบครัวที่ใชในการ

ศึกษาครั้งนี้เพื่อไดองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธ

ครอบครัว-งานที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

 3. ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการทับซอน

ทางบวกระหวางงานไปยังครอบครัวมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว อาจเปนไปไดวา

การใชทักษะและพฤติกรรมที่เรียนรูในที่ทำงานมาใช

ในสถานการณครอบครัว ชวยใหความสัมพันธของ

ครอบครัวดียิ่งขึ้น ดังนั้นการวิจัยในอนาคตควรตรวจ

สอบวาทักษะและพฤติกรรมอันใดที่ไดเรียนรูจากที่

ทำงานเปนประโยชนมากที่สุดในการชวยพัฒนาความ

สัมพันธครอบครัวกับงาน 

 4. การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเพียงหนวยงาน

ราชการในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นการ

ศึกษาวิจัยตอไปควรศึกษาทั้งหนวยงานภาคเอกชน

และรัฐวิสาหกิจดวย เพื่อใหผลการวิจัยสรุปอางอิงไป

ยังองคกรอื่นๆ ไดครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 5. การศึกษาวิจัยตอไปควรใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่หลากหลายวิธีการ เชน การสังเกต 

และการสัมภาษณ นอกเหนือจากการใชแบบวัดให

รายงานตนเองเพียงอยางเดียวเพื่อปองกันปญหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ที่มีความสัมพันธ

ที่เกินจริง (inflation) นอกจากน้ีควรมีการพัฒนาแบบ

วัดตางๆ ที่มีคาความเช่ือมั่นต่ำ  
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