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สาเหตุส่วนบุคคล ซึ่ง ประกอบด้ วย ความโดดเด่นของบทบาท การยึดติดความสมบูรณ์ แบบ และ
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การสนับสนุนจากครอบครัว และลักษณะของครอบครัว กับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของ
องค์การ ประกอบด้ วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุตธิ รรมในองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ
ภาระงานของทีม และความหลากหลายทางเพศ มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อตัวบุคคล คือ คุณภาพชีวิต ต่อ
ครอบครัว คือ ความพึงพอใจในครอบครัว และต่องานและองค์การ ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน และ
ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ซึง่ ประกอบด้ วย ความขัดแย้ งที่
เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครั ว และความขัดแย้ ง ที่เกิ ดจากครอบครั วส่ง ผลกระทบต่อ การ
ทางานของพนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี ้ยังศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ในฐานะ
ของตัวแปรปรับความสัมพันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจของ
พนักงานคุม ประพฤติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานคุมประพฤติ ที่ทางานในส านักงาน
คุมประพฤติยอ่ ย จานวน 769 คน และ 65 สานักงานคุมประพฤติยอ่ ย โดยมีสมาชิกโดยเฉลี่ยสานักงาน
ละ 12 คน ที่ได้ จากการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจานวน 14 แบบวัด ซึ่งมี
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.706 ถึง 0.947 ซึ่งผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย
วิ เ คราะห์ ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ างด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน และ วิ เ คราะห์
แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ ของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ที่
ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน และคุณภาพชีวิต และวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร
โดยวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในครอบครัว
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า แบบจาลองปั จจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว ที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานคุมประพฤติ ภายหลัง
การปรั บ มี ความกลมกลื นกับข้ อมูล เชิ ง ประจักษ์ (𝒳 2 = 1117.272, df = 415, p = 0.0000, CFI =

0.926, TLI = 0.912, RMSEA = 0.047, SRMR within = 0.040 และ SRMR between = 0.056) ซึง่ ผล
การวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจในครอบครัว และความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจาก
ปั จจัยส่วนบุคคล อันได้ แก่ การยึดติดความสมบูรณ์ แบบ และทุนทางจิตวิ ทยาเชิง บวก ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ในขณะที่ คุณภาพชี วิต ได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมจาก
ปั จจัยส่วนบุคคล อันได้ แก่ การยึดติดความสมบูรณ์ แบบ และทุนทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวก ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว นอกจากนี ้ยังผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่ง ผล
กระทบต่อครอบครัวกับความพึงพอใจในครอบครัว และกับความพึงพอใจในงาน และสุดท้ ายความ
ตัง้ ใจที ่จะเปลี ่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากปั จจัยส่วนบุคคล อันได้ แก่ การยึดติดความสมบูรณ์
แบบ และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และปั จจัยสภาพแวดล้ อมของครอบครัว คือ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน แต่ไม่พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้ ใน
การจัดการความเครี ยด เป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
และความพึงพอใจของพนักงานคุมประพฤติ และจากผลการศึกษาครัง้ นี ้มีข้อค้ นพบที่น่าสนใจ คือ พบ
ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่ อ ธิ บ ายได้ ทัง้ ระดับ บุ ค คลและระดับ กลุ่ ม (Homologous Multilevel
Relationship) จานวน 5 ตัวแปร นอกจากนี ้ยังพบความสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันของตัวแปรระดับบุคคล
และระดับ กลุ่ม (Fuzzy Composition) ซึ่ง เป็ น การขยายขอบเขตเชิ งทฤษฎี ที่ จะนาไปใช้ อ้ างอิ งและ
อธิบายทฤษฎีระดับกลุม่ ได้ เพิ่มมากขึ ้น
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This research aimed to investigate the multilevel causal model of indirect effect of 3
main factors; (1) characteristic factors including role salience, perfectionism and
psychological capital, (2) family factors including family support and family type, and
(3) organizational factors including transformational leadership, organizational justice,
organizational support, workload and gender diversity, affecting intention to leave and quality of
life through work-family conflict among probation officers. This study also aimed to study
moderator effects of coping influence on the strength of the relationship between work-family
conflict and satisfaction among probation officers. The samples of this study was 769 probation
officers in 65 offices of the Department of Probation, Ministry of Justice, with an average cluster
size of 12 officers, by multi-stage sampling. 14 questionnaires were used in this study and showed
Cronbach’s Alpha coefficients between 0.706 to 0.947. Descriptive statistics, Confirmatory Factor
Analysis (CFA), Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) and interaction effect analysis
were used to test the hypothesis.
The research findings reviewed that the multilevel causal model of work-family conflict
affecting intention to leave and quality of life among probation officers was fit well with the
empirical data (𝒳 2 = 1117.272, df = 415, p = 0.0000, CFI = 0.926, TLI = 0.912, RMSEA =
0.047, SRMR within = 0.040 and SRMR between = 0.056). The family satisfaction and job
satisfaction had indirectly impact on characteristic factors which were perfectionism and
psychological capital through work interference with family (WIF). Whereas, quality of life had
indirect effect on characteristic factors which were perfectionism and psychological capital
through WIF, through WIF and family satisfaction and through WIF and job satisfaction.
Moreover the last result showed that intention to leave had indirect effect on characteristic
factors which were perfectionism and psychological capital and family factor as family
support through family interference with work (FIW). But the result shown that coping would

not moderate the relationship between probation officers’ work-family conflict and satisfaction.
In addition, these research findings also supported the concept of Homologous Multilevel
Relationship and the fuzzy composition model which found that relationships of each level were
effect for different variables, supporting an expansion a theoretical explanation not only of
individual level but also multilevel.
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การได้ มีโอกาสทาปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี ้ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เรี ยนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง แน่นอนว่าเป็ นการ
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เอื ้อม การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ้ วู ิจยั ต้ องทุม่ เททังแรงกาย
้
แรงใจกว่าจะมีวนั นี ้ แต่เหนือไปกว่านัน้ ที่เกิดขึ ้นระหว่าง
ทางนี ้ ผู้วิจยั พบมิตรภาพที่หาซื ้อจากที่ไหนไม่ได้ บุคคลแรกที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้ จริงๆ คือ อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์
ชัยสกุล ที่คอยทัง้ สอน ทัง้ ผลัก ทัง้ ดัน จนผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เสร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี อีกท่านที่
จะต้ องขอบคุณ คือ รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา ที่คอยให้ คาปรึกษา และเปิ ดทุกช่องทางในการสื่อสาร ทาให้ เราได้ ใกล้
กัน ถึงแม้ วา่ เราอาจจะไม่คอ่ ยได้ เจอกันตัวเป็ นๆ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. อรพินทร์ ชูชม ผศ.ดร. ยุทธนา ไชยจูกลุ
และผศ.ดร. ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ที่ให้ ความกรุ ณาตรวจแบบวัดอย่างละเอี ยด และรวดเร็ วมากๆ ขอบคุณ รศ.
ดร.มานพ ชูนิล ทีให้ เกียรติมาเป็ นประธานในการสอบและให้ ข้อเสนอแนะที่ชว่ ยให้ ปริญญานิพนธ์เล่มนี ้สมบูรณ์
ขอบคุณคุณชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ที่ให้ การสนับสนุนข้ อมูลสถิติตา่ งๆที่สาคัญกับงานวิจยั ขอบคุณพี่ๆ
น้ องๆ พนักงานคุมประพฤติที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี ทาให้ ผ้ วู ิจยั เก็บข้ อมูล
เสร็ จอย่างรวดเร็ วภายใน 3 เดือน และขอบคุณคุณยุทธพงศ์ หอยศรี จนั ทร์ ที่ถึงแม้ จะได้ รับมอบหมายให้
ทางานอื่น แต่ก็ยงั ช่วยประสานงานให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับการอนุมตั จิ ากกรมคุมประพฤติให้ เก็บข้ อมูลได้ ขอบคุณพี่
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ร่วมอยูร่ ่วมกันมาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ทังช่
้ วงที่มีความสุขมาก และช่วงที่มีความสุขน้ อยหน่อย แต่
เราก็ผา่ นกันมาได้
ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ ที่ ก.พ.ร. ที่คอยให้ กาลังใจ และขอบคุณแกงค์ “เด็กพี่วิ” ที่เข้ าใจและให้ กาลังใจ
ดีๆ โดยเฉพาะพี่วรรณ ที่นอกจากให้ กาลังใจแล้ วยังทุ่มกาลังกายและกาลังสมองช่วยในสิ่งที่น้องไม่ถนัดเสมอๆ
ขอบคุณเพื่อนแกงค์ “การ์ ตูนซนๆ” “สาวสวย ยกกาลัง4” “Cute cute” ที่ให้ กาลังใจ และไม่เคย
กดดันเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนแกงค์ “น ้าเงิน ^_^ น ้าตาล” ขอบคุณที่เข้ าใจ อดทน คอยช่วยเหลือทุกอย่างที่
ช่วยได้ และอยูเ่ คียงข้ างกันมาโดยตลอด
และสุดท้ ายที่ขาดไม่ได้ ผู้วิจยั ขอบคุณครอบครัวสังข์แก้ ว ที่ให้ กาลังใจ เข้ าใจ อดทน และพร้ อมที่
จะให้ ความช่วยเหลือผู้วิจยั ในทุกๆ เรื่ อง ขอบคุณโจ๊ ก ที่คอยทาสิ่งที่เพื่อนต้ องทา แต่ยงั ไม่มีเวลาทา ขอบคุณ
จอม ที่อยูเ่ ป็ นเพื่อนและพร้ อมให้ ความช่วยเหลือตลอด ขอบคุณพี่เยาว์และน้ องภูมิ ที่เข้ ามาในครอบครัวแล้ ว
สร้ างสีสนั ให้ กบั บ้ านเรา และขอบคุณพ่อกับแม่ ที่คอยสวดมนต์ให้ ลกู ทุกๆ ช่วงเวลาสาคัญของลูก โดยเฉพาะ
แม่ที่จะไปปฏิบตั ธิ รรมทุกครัง้ ที่มีโอกาส ขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีวนั นี ้ขอบคุณจริงๆ ค่ะ
ตวงทอง สังข์แก้ ว / จอย
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำกำรวิจัย
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
สภาพแวดล้ อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ ย่อโลกให้ เล็กลง การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูลและ
เรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน สามารถทาได้ โดยไม่มีขอบเขตจากัดด้ วยความเร็ วเวลาเพียงเสี ้ยววินาทีเท่านัน้
ส่งผลให้ สงั คมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของโลก ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย นอกเหนือจากนันการเป็
้
นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนของไทย ยังส่งผลให้ ไทย
ต้ องปรับตัวเพื่ อรอบรั บการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ อยู่เสมอ ไม่เว้ นแต่ภาคราชการ ที่จะต้ องปรั บ ตัว
เพื่อที่จะตอบสนองความต้ องการของประชาชน ที่จะมีหลากหลายมากขึ ้น เมื่อแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้ านหลัง่ ไหลเข้ ามาทางานในประเทศ
เป้าหมายหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน คือ ประโยชน์สขุ ของประชาชน (พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีผลบังคับตังแต่
้ วันที่ 3 ตุลาคม
2545) แต่การที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ ดีนนั ้ สิ่งสาคัญ
ในการขับ เคลื่ อ นก็ คื อ บุค ลากร ซึ่ง ถื อ เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ในการก าหนดความส าเร็ จ และความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงานในยุคปั จจุบนั ซึ่งองค์การในสังคมเศรษฐกิจ อย่าง
ปั จจุบนั ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นทรัพย์สิน (Asset) หรื อเป็ นทุน (Human Capital) ขององค์การ ที่
สาคัญยิ่งต่อการสร้ างคุณค่า (Value Creation) ให้ กบั องค์การ ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นแรงผลักดันให้ บคุ ลากร
ต้ องเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพ และสมรรถนะในการทางานที่สงู รวมถึงมีความตื่นตัวต่อการปรับตัวให้ ก้าวทัน
ต่อเทคนิค และการบริ หารงานรู ปแบบใหม่ๆ (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน. 2547)
ดัง นัน้ จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) 7
ยุทธศาสตร์ คือ การสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริ การประชาชน การพัฒนาองค์การให้ มีขีดสมรรถนะ
สูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็ นมืออาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารสินทรัพย์ข องรัฐให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด การวางระบบการบริ หารงานราชการแบบบูรณาการ การส่งเสริ มระบบการบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน การยกระดับความโปร่งใส
และสร้ างความเชื่อมัน่ ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน และการสร้ างความพร้ อมของระบบราชการ
ไทยเพื่อเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
ส าหรั บบุคคลากรนัน้ งาน และครอบครั ว เป็ นองค์ประกอบที่ ส าคัญที่สุดในการดารงชีวิต
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(Pleck. 1977) เพราะฉะนันความสมดุ
้
ลระหว่างงานกับครอบครัว (Balance of Work and Family) จึง
เป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ น สาหรับการมีชีวิตที่มีดลุ ยภาพ (Harmonious) และมีความสุข ในทางตรงกัน
ข้ าม หากเกิดความขัดแย้ งระหว่างบทบาทของการทางานกับครอบครัว นอกจากนี ้คาห์นและคนอื่นๆ
(Greenhaus; & Beutell. 1985; citing Kahn; et al. 1964) อธิ บายเพิ่มเติมว่า ความขัดแย้ งระหว่าง
บทบาท เกิดจากการที่ภาระหน้ าที่ในการเป็ นสมาชิกของกลุ่มหนึ่ง ไม่สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ที่เกิด
จากการเป็ นสมาชิกในกลุ่มอื่น ซึ่งความขัดแย้ งประเภทหนึ่งที่วยั ผู้ใหญ่ต้องเผชิญ ได้ แก่ ความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family Conflict) เนื่องจากการทางานและการดูแลครอบครัว เป็ น
หน้ าที่หลักของบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว นี ้ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
ความขัดแย้ งระหว่างบทบาท (Interrole Conflict) ที่เป็ นรูปแบบหนึง่ ของความขัดแย้ ง ซึง่ เกิดจากการที่
บุคคลเข้ าไปมีส่วนร่วมในบทบาทต่างๆ (Greenhaus; & Beutell. 1985) และเกิดจากความกดดันจาก
บทบาทการทางาน และครอบครัว ที่ไม่สอดคล้ องกันในแง่ใดแง่หนึง่ ซึง่ การเข้ าไปมีส่วนร่วมในบทบาท
ของการทางาน อาจทาให้ บุคคลรู้สึกลาบากใจมากขึ ้น เมื่อพิจารณาถึงข้ อดีในการเข้ าร่วมในบทบาท
ครอบครัว และในทานองเดียวกัน เมื่อบุคคลเข้ าร่ วมในบทบาทครอบครัว อาจรู้ สึกลาบากใจมากขึ ้น
โดยความขัด แย้ ง ระหว่างงานกับ ครอบครั ว ดัง กล่า ว เป็ นไปได้ ใน 2 ทิศทาง ได้ แก่ ความก้ า วก่ า ย
ครอบครั ว ของงาน หรื อ งานก้ า วก่ า ยครอบครั ว (Work Interference with Family: WIF) หรื อ ความ
ขัดแย้ งของงานที่ส่งผลต่อครอบครัว (Work-to-Family Conflict) และความก้ าวก่ายงานของครอบครัว
หรื อครอบครัวก้ าวก่ายงาน (Family Interference with Work: FIW) หรื อความขัดแย้ งของครอบครัวที่
ส่ ง ผลต่ อ งาน (Family-to-Work Conflict) (Frone; Russell; & Cooper. 1992a, Gutek; Searle; &
Klepa. 1991) ซึ่ ง ความขั ด แย้ งระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว นี ้ สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 3 ปั จ จั ย
(Greenhaus; & Beutell. 1985) คือ ความขัดแย้ งจากเวลา (Time-Based Conflict) ความขัดแย้ งจาก
ความตึงเครี ยด (Strain-Based Conflict) และความขัดแย้ งจากพฤติกรรม (Behavior-Based Conflict)
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเป็ นหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรม ในการดาเนินการเพื่อ
พัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุตธิ รรมอย่างเป็ นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครอง
สิทธิเสรี ภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ ความรู้ แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม
แก้ ไ ข ฟื ้น ฟูส มรรถภาพผู้ติ ด ยาเสพติด รวมทัง้ ป้อ งกัน แก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมในสัง คมและ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บาบัดแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิด
ซึง่ กรมคุมประพฤติ เป็ นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม ที่ มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการ
ยุตธิ รรม ทังระหว่
้
างการพิจารณาคดี และหลังการพิจารณาคดีของศาล โดยกรมคุมประพฤติมีวิสยั ทัศน์
ในการ "เป็ นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีส่สู งั คม
อย่างยัง่ ยืนภายในปี พ.ศ.2558" โดยมีพนั ธกิจหลัก 2 ประการ คือ การแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิดในชุมชน
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ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดและติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อย ให้ กลับคืน
เป็ นพลเมืองดีของสังคม และการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครื อข่าย ใน
การดูแล แก้ ไข บาบัด ฟื ้นฟูผ้ ูกระทาผิด ดังนัน้ พนักงานคุมประพฤติ จึงเป็ นกลุ่มบุคลากรภาครั ฐ ที่
ทางานใกล้ ชิ ดกับประชาชน และเป็ นกาลัง ส าคัญในการขับเคลื่ อนวิสัยทัศน์ ของกรมคุม ประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจากพระราชบัญญัติ วิธีดาเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 เป็ นปี ที่ 34 ในรัชกาล
ปัจจุบนั มาตรา 6 ให้ พนักงานคุมประพฤติมีอานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้และกฎหมายอื่น และ
โดยเฉพาะ ให้ มีอานาจหน้ าที่ ตังแต่
้ การสื บเสาะและพิ นิจเรื่ องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ และสิ่งแวดล้ อมของจาเลย ตลอดจนสภาพความผิด
และเหตุอื่นอันควรปรานี ตามที่ศาลสัง่ เพื่อรายงานต่อศาล การส่งตัวจาเลยให้แพทย์ ตรวจเกี่ ยวกับ
สุขภาพทางร่ างกายและจิตใจ การทารายงานและความเห็น เกี่ยวกับความสามารถของจาเลยว่าจะ
ปรับปรุงแก้ ไขหรื อฟื น้ ฟูตนเอง ได้ เพียงใดหรื อไม่ ตลอดจนความต้ องการของจาเลยเกี่ยวกับวิธีการคุม
ความประพฤติ การสอดส่อง สอบถาม แนะนา ช่วยเหลื อ และตักเตื อนผู้ถกู คุมความประพฤติในเรื่ อง
ความประพฤติและการประกอบอาชีพ การสอดส่องผู้ถกู คุมความประพฤติในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
ศาลกาหนด การทารายงานและความเห็นเกี ่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพ และพฤติการณ์
ของผู้ถูกคุม ความประพฤติเพื่อเสนอต่อศาล และทาหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ตามที่
ศาลเห็นสมควร
จากอานาจหน้ าที่ตามกฎหมายของพนักงานคุมประพฤติดงั กล่าว จะเห็นได้ วา่ ภาระหน้ าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติ มีหลากหลาย ทังในลั
้ กษณะของงานประจาสานักงาน และงานภาคสนาม ที่ต้อง
พบปะผู้ถูกคุมประพฤติ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนาผู้ถูกคุมประพฤติ ในการทาประโยชน์เพื่อ
สังคม ตามคาสัง่ ของศาล เป็ นต้ น ซึง่ งานแต่ละด้ านของพนักงานคุมประพฤตินี ้เอง มักต้ องใช้ ระยะเวลา
เนื่ องจากแต่ล ะคดีของผู้ถูกคุม ประพฤติ มักใช้ ระยะเวลาหนึ่ ง ในการดาเนินการ จึง อาจก่อให้ เกิ ด
ความเครี ยดขึน้ และตัวอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ พนักงานคุมประพฤติ มีภาระงานที่หนักขึ ้นในหลายปี นี ้
เห็นได้ จ ากสถิ ติคดีฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ซึ่ง เป็ นเพี ยงส่วนหนึ่ง ในงานของพนักงานคุม
ประพฤติ มี อัต ราที่ เ พิ่ ม ขึน้ ทุก ปี ตัง้ แต่ปี ง บประมาณ 2551 ถึ ง 2555 (กรมคุม ประพฤติ . 2556ก)
นอกจากนี ้ หากพิจารณาจากสถิติการสืบเสาะรับใหม่ และการสอดส่องรับใหม่ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2546 ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 เห็นได้ ว่าทัง้ 2 ภารกิจในภาพรวมมีเพิ่มมากขึน้ ทุกปี (กรมคุมประพฤติ .
2556ข) ด้ วยเหตุนี ้จึงอาจส่งผลให้ ภาระงานของพนักงานคุมประพฤติมีเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ พนักงานคุม
ประพฤติจะต้ องให้ ความทุ่มเทในการทางานมากขึ ้นนอกจากนันมนิ
้ ตา สิงเอี่ยม (2553) ที่ศกึ ษาความ
มัน่ คงในการทางานของพนักงานคุมประพฤติและพบว่า พนักงานคุมประพฤติ มีความรู้สกึ มัน่ คงในการ
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ทางานระดับปานกลาง อีกทังยั
้ งมีผลการวิจยั ของปิ ยรัชนี ตระกูลจันทร์ แสง (2555) ที่พบว่า พนักงาน
คุมประพฤติมีความเหนื่อยหน่ายในงานอยูใ่ นระดับสูง จากเหตุผลข้ างต้ นอาจส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างงานและครอบครัวขึ ้นได้
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัวในประเทศไทย สามารถสรุปได้ วา่ งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาที่มงุ่ เน้ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับปั จจัยส่วนบุคคล และครอบครัว หรื อการทางาน และผลกระทบต่อทังต่
้ อตัวบุคคลเอง ครอบครัว
และองค์การ กล่าวคือ ผลงานวิจยั ที่พบว่าความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว มีสาเหตุมาจาก 3
ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ (ดวงหทัย คชเสนี. 2549, อรชุลี เตียวพิพิธพร. 2553,
ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553) อายุ (ดวงหทัย คชเสนี. 2549, ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553) สถานภาพสมรส
(ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553) ระดับการศึกษา (ตติยา เอมซ์บตุ ร. 2542) บุคลิกภาพ (พิมกาญจน์ สมภพ
กุลเวช. 2553, ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553) และความพึงพอใจในชีวิต (ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553) ปัจจัย
เกี ่ยวกับครอบครัว เช่น จ านวนบุตร (ดวงหทัย คชเสนี . 2549, ฐิ ติวัฒ น์ ปรี เปรม. 2553) อายุบุตร
(ดวงหทัย คชเสนี. 2549) อายุของบุตรคนสุดท้ อง (ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553) การมีผ้ ชู ่วยในครัวเรื อน
(ดวงหทัย คชเสนี . 2549) และการสนับ สนุ น จากครอบครั ว (ชัยพร ภัทรวารี กุล. 2548, อานนท์
ศักดิ์วรวิชญ์; และ ชัยพร ภัทรวารี กลุ . 2549, สุมลรัตน์ ดอกเขียว. 2553) และปัจจัยเกี ่ยวกับการทางาน
หรื อองค์ การ เช่น ตาแหน่งงาน (อรชุลี เตียวพิพิธพร. 2553) จานวนชั่วโมงการทางาน (ฐิ ติวัฒน์
ปรี เปรม. 2553) เวลาที่ใช้ เดินทางในการมาทางาน (ฐิ ติวัฒน์ ปรี เปรม. 2553) สถานที่ปฏิบตั ิงาน
(ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553) การรับรู้ ภาระงาน (ชัยพร ภัทรวารี กุล. 2548, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และชัยพร
ภัทรวารี กุล. 2549) การสนับสนุนทางสังคม (ตติยา เอมซ์บุตร. 2542, วรางค์ วีระนาคินทร์ ; และ
มัลลิกา สังข์สนิท. 2009, สุมลรัตน์ ดอกเขียว. 2553) การสนับสนุนจากองค์การ (ชัยพร ภัทรวารี กุล.
2548, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ; และ ชัยพร ภัทรวารี กุล. 2549) และความพึงพอใจในงาน (นฤมล ผ่องใส.
2544) เป็ นต้ น
อีกทังยั
้ งมีการศึกษาผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวกับ ทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่
ผลกระทบต่อตัวบุคคล เช่น ความพึงพอใจในชีวิต (ชัยพร ภัทรวารี กลุ . 2548, ดวงหทัย คชเสนี. 2549,
พิทยา แจ่มศักดิ์. 2556) สุขภาวะทางจิต (สุรชา เชษฎาธนาพร; และ พรรณระพี สุทธิ วรรณ. 2555)
ความผาสุกทางใจ (พิมกาญจน์ สมภพกุลเวช. 2553) คุณภาพชีวิต (อรพินทร์ ชูชม; อัจฉรา สุขารมณ์;
อังศินนั ท์ อินทรกาแหง. 2553) และความเครี ยด (พรรณรพี ทรัพย์เจริญ. 2555) ผลกระทบต่อครอบครัว
เช่น คุณภาพชีวิตครอบครัว (ตติยา เอมซ์บุตร. 2542, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และชัยพร ภัทรวารี กุล.
2549) และผลกระทบต่องานหรื อองค์ การ เช่น ความพึงพอใจในงาน (ตติยา เอมซ์บตุ ร. 2542, สุธิดา
เรื องศิริ. 2548, ชัยพร ภัทรวารี กุล. 2548, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และชัยพร ภัทรวารี กุล. 2549, อรชุลี
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เตียวพิพิธ พร. 2553) ความสุขในการทางาน (วิภ าวรรณ บุญมั่ง . 2552) คุณภาพชี วิตการทางาน
(ตติยา เอมซ์บตุ ร. 2542) ความทุม่ เทในงาน (ปรเมศวร์ ธรรมชาติ. 2553) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
(นัฏชุกา คาวินิจ. 2551) สัมพันธภาพกับผู้บงั คับบัญชา (นภาภรณ์ อุทยั จรัสรัศมี. 2554) ความสามารถ
ในการทางาน (วารุณี ตังสถาเจริ
้
ญพร; ธานี แก้ วธรรมานุกลู ; และ อัจฉราพร ศรี ภูษณาพรรณ. 2555)
พฤติกรรมต่อต้ านการปฏิบตั งิ าน (เชลิสา ศิริมหันต์. 2551, นภาภรณ์ อุทยั จรัสรัศมี. 2554) ความเครี ยด
ในการทางาน (วัชรานันท์ รัตนกุสมุ ภ์. 2552) ความเหนื่อยหน่ายในงาน (ปรเมศวร์ ธรรมชาติ. 2553)
และความตังใจที
้ ่จะลาออก (วนิดา จิตรวิมลรัตน์. 2553) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ศกึ ษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
ในต่างประเทศที่ สามารถสรุ ปได้ ว่า มีแนวทางการศึกษาความสอดคล้ องกับงานวิจยั ในประเทศไทย
กล่าวคือ การศึกษาที่ม่งุ เน้ นปั จจัย และผลกระทบที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยส่วนบุคคล ครอบครัว และการ
ทางาน หรื อองค์การ เช่นเดียวกัน โดยพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว
ได้ แ ก่ ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล เช่น การยึด ติด ความสมบูร ณ์ แ บบ (Perfectionism) (Mitchelson. 2009,
Ahmad; & Ngah. 2011) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) (Cinamon. 2006, Wang; Lawler;
& Shi. 2013) การมองในแง่ ดี (Optimism) (Dyson-Washington. 2006) และความโดดเด่นของบทบาท
(Role Salience) (Charles; Richard; & Raj. 1991, Parasuraman; & Greenhaus. 2002) ปัจจัยทีเ่ กี ่ยวข้อง
กับครอบครัว เช่น การสนับสนุนจากครอบครัว (Wallace. 2005, Daalen; Willemsen; & Sanders. 2006,
Christine; & Wiese. 2009, Michela; et al. 2010, Namayandeh; Yaacob; & Juhari. 2010, Griggs;
Casper; & Eby. 2013) และการสนับสนุนจากคูช่ ีวิต (Bellavia; & Frone. 2005, Daalen; Willemsen;
& Sanders. 2006) และปัจจัยทีเ่ กี ่ยวข้องกับงานหรื อองค์การ เช่น การสนับสนุนจากองค์การ (Hamwi;
Rutherford; & Boles. 2011, Gurbuz; Turunc; & Celik. 2012) การสนับสนุนจากผู้บงั คับบัญชา หรื อ
เพื่อนร่วมงาน (Bellavia; & Frone. 2005, Kossek; Pichler; Bodner; & Hammer. 2011) การสนับสนุน
จากองค์ ก ารเกี่ ย วกับ งาน (Cohen; & Laini. 2008) การสนับ สนุน จากองค์ ก ารเกี่ ย วกับ ครอบครั ว
(Voydanoff. 2004, Zhang; & Liu. 2011, Booth; & Matthews. 2012, Griggs; Casper; & Eby. 2013) ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บงั คับบัญชา (Jiang. 2012) และความยุติธรรมในองค์การ (Jiang. 2012,
Lambert; Hogan; & Cheeseman. 2013) เป็ น ต้ น ส าหรั บ การศึก ษาผลกระทบของความขัด แย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครั วในงานวิจัยต่างประเทศ พบผลของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว
มากมายต่อทัง้ บุคคล ครอบครั ว และงานหรื อองค์การ (Fu; & Shaffer. 2001, Boyar; et al. 2003) เช่น
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจต่อครอบครัว (Family Satisfaction) เป็ น
ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวที่สาคัญที่สุด เนื่องจากความพึงพอใจเป็ น
ความรู้ สึกชอบหรื อมีความสุขต่อสิ่งที่พึงพอใจ ซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญที่ทาให้ บุคคลกระทาสิ่งต่างๆ ที่
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พอใจได้ อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ระดับของความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในครอบครัว
ของบุคคลจะมีมากน้ อยแตกต่างกันขึ ้นกับรู ปแบบของปฏิสมั พันธ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างงานกับครอบครั ว
(Bhuian; Menguc; & Borsboom. 2005, Eby; et al. 2005, Lu; et al. 2008, Karatepe; & Uludag.
2007, Namasivayam; & Mount. 2004, Namasivayam; & Zhao. 2007, Wayne; Musisca; &
Fleeson. 2004) เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของยิวไดรี ม และไอแคน (Yildirim; & Aycan. 2008) ที่พบว่า
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวลดความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งความพึงพอใจในงาน และ
ครอบครั ว เป็ นปั จ จัยหนึ่ ง ที่ ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล (Cimete; Gencalp; & Keskin. 2003,
Bellin; et al. 2013) และส่งผลให้ บุคคลมีความตังใจที
้ ่จะลาออกจากงาน (Boyar; & Mosley. 2007,
Amah. 2009, De Milt; Fitzpatrick; & McNulty. 2011, Mahdi; et al. 2012)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ องค์ความรู้เกี่ยวกับความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ทังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศมีความสอดคล้ องกันทังในแง่
้
ของ
ปั จจัยและผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ที่มี 3 มิติ ได้ แก่ มิติที่เกี่ยวข้ องกับตัว
บุคคล ครอบครัว และงานหรื อองค์การ และส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระดับบุคคลเท่านัน้
มีงานวิจยั จานวนไม่มาก ที่ศกึ ษาปั จจัย พหุระดับที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ที่มี
การเผยแพร่ อ อกมา เช่น งานวิ จัย ของลอว์ สัน และคนอื่ น ๆ (Lawson; et al. 2013) ที่ ศึก ษาปั จ จัย
พหุระดับจากองค์การ ที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
จากเหตุผลที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ ทังในแง่
้
ของ
ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับครอบครั ว และปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการทางานและองค์ การ
รวมถึงผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ เนื่องจากความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวส่งผลต่อทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว คือ ความพึงพอใจในครอบครัว
และส่งผลที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน อันได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ซึง่
อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานคุมประพฤติในที่สดุ ซึ่งการศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัวครัง้ นี ้ มีความโดดเด่นใน 3 ประเด็น คือ เป็ นการศึกษาที่ครอบคลุมทัง้ ในแง่ของงาน และ
ครอบครัว นอกจากนี ้ยังเป็ นการศึกษาที่มีลกั ษณะพหุระดับ เพื่อศึกษาปั จจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้ อง
กับสานักงานย่อย ของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และการศึกษาการนากลยุทธ์ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ยด เข้ ามาช่วยในการลดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ซึ่งทาให้ เห็นปั จจัยเชิง
สาเหตุและผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั วที่ ชัดเจนขึน้ อี กด้ วย เพื่ อนาไปใช้
ประกอบการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานคุมประพฤติ เพื่อเป็ นสร้ างขวัญและ
กาลังใจ รวมถึงสนับสนุนให้ การทางานของพนักงานคุมประพฤติเป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิ ภาพสูงสุด
อีกด้ วย
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ
1.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ
1.3 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
ของพนักงานคุมประพฤติ
1.4 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ในฐานะของตัวแปรปรับความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจของพนักงานคุมประพฤติ

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ความสาคัญของการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ ความสาคัญเชิงทฤษฎี
ความสาคัญเชิงระเบียบวิธีวิจยั และความสาคัญในการนาไปใช้ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ความสาคัญเชิงทฤษฎี การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ แบบ
พหุระดับระหว่างตัวแปรปั จจัยต่างๆ ของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว ทัง้ ปั จจัยส่วนบุคคล
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว และสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับสานักงานคุมประพฤติย่อย ที่มี
ต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และผลกระทบ ทังต่
้ อตัวบุคคล ครอบครัว และหน่วยงาน อีกทัง้
ยังมีการศึกษากลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ในฐานะตัวแปรปรับความสัมพันธ์ ระหว่างความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในงานและครอบครัว ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีแนวคิด
หลัก คือ แนวคิดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ของกรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ (Greenhaus; & Beutell.
1985) และแนวคิดของฟรอน และคนอื่นๆ (Ford; Heiner; & Langkamer. 2007; citing Frone; et al. 1992)
เป็ นพื ้นฐานในการสร้ างแบบจาลองสมมติฐาน ซึ่งจะมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของพนักงาน
คุมประพฤติ และจะสามารถอ้ างอิงไปถึงกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลกั ษณะงานใกล้ เคียงกับพนักงานคุมประพฤติ
ต่อไปได้
2. ความส าคัญ เชิ ง ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย งานวิ จัย นี ไ้ ด้ น าการหาความสัม พัน ธ์ ภ ายในกลุ่ ม
(Intraclass Correlation: ICC) ซึ่ ง เป็ น โมเดลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ที่ มี ข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น
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ประการหนึ่ง ว่ า ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ม ตัว อย่ า งแต่ล ะค่า ต้ อ งเป็ น อิ ส ระจากกัน ( Independence of
Observations) จึงอาจเป็ นไปได้ ว่าข้ อมูลที่ได้ ภายในกลุม่ เดียวกัน จะมีคา่ ใกล้ เคียง หรื อสัมพันธ์กนั ซึง่
การนาความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มมาใช้ เพื่อทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรสภาพแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้ องกับสานักงานย่อย เพื่อนาผลการทดสอบมาใช้ พิจารณาในการกาหนดความสัมพันธ์ ของตัว
แปรที่เกิดขึน้ ที่ระดับสานักงาน ซึ่งในการทดสอบแบบจาลองความสัมพันธ์ ในงานวิจัยนีจ้ ะใช้ การ
วิ เ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ โ ครงสร้ างเชิ ง เส้ นพหุ ร ะดับ (Multilevel Structural Equation Modeling:
MSEM) โดยใช้ โปรแกรม Mplus ที่ ส ามารถวิเคราะห์ อิ ทธิ พ ลแบบพหุระดับได้ อ ย่า งแท้ จ ริ ง เพราะ
ทดสอบโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรพร้ อมกั น ทุ ก ตัว แปรในแบบจ าลอง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ จึงเป็ นการประมาณค่าที่อาศัยข้ อมูลทังหมดในแบบจ
้
าลอง ไม่ใช่การวิเคราะห์ที่
แยกส่วนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) ครัง้ ละตัวแปร แล้ วจึง
ค่อยนาค่าพารามิเตอร์ ที่ประมาณได้ มาใส่ทีละส่วน จึงทาให้ คาตอบการวิจยั ที่ช่วยเสริ มกันและกันให้
สมบูรณ์มากขึ ้น
3. ความส าคัญ ในการนาไปใช้ โดยผลการวิจัยจะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บผู้เกี่ ยวข้ อง ทัง้ ตัว
พนักงานคุมประพฤติเอง สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการทาความเข้ าใจ และสามารถปรับตัวให้
สามารถทางาน และใช้ ชีวิตอยู่ในครอบครัวได้ อย่างมีความสุข เนื่องจากสามารถจัดการความขัดแย้ ง
ระหว่างบทบาทชีวิตครอบครัว และชีวิตการทางานที่อาจเกิดขึ ้นได้ ซึ่งจะนาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ของพนักงานคุมประพฤติเอง ในขณะที่ผ้ บู ริ หารสามารถนาผลการวิจัยนี ้ ไปใช้ ประกอบการกาหนด
แนวทางในการส่ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งานคุม ประพฤติ ซึ่ง เป็ น การสนับ สนุ น ให้ พ นัก งาน
คุมประพฤติสามารถทางานได้ อย่างมี ความสุข และมีประสิทธิ ภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้ พนักงาน
คุมประพฤติคงอยู่ในกรมคุมประพฤติ โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณในการสรรหา คัดเลือก และ
ฝึ กอบรมพนักงานคุมประพฤติใหม่มาทดแทนพนักงานคุมประพฤติที่โอนย้ ายอีกด้ วย

ขอบเขตของกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
เนื่องจากเป็ นงานวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาพหุระดับ ประชากรของงานวิจัยครัง้ นี ้ จึงมี 2 ส่วน
ได้ แก่ ประชากรระดับกลุ่ม คือ สานักงานคุมประพฤติย่อย ที่มีจานวนพนักงานคุมประพฤติ 5 คนขึ ้นไป
ซึ่งมีทงั ้ หมด 76 แห่ง จากสานักงานคุมประพฤติภาค จานวน 10 ภาค และประชากรระดับบุคคล คือ
พนักงานคุม ประพฤติ สัง กัดกรมคุม ประพฤติ กระทรวงยุติ ธ รรม จากส านักงานคุม ประพฤติ ย่ อ ย
ทั่วประเทศ จานวน 1,826 คน และสาหรับกลุ่มตัวอย่าง ที่จะใช้ ในการศึกษาพหุระดับครัง้ นี ้ มี 2 ส่วน
ได้ แก่

9
1. สานักงานคุมประพฤติย่อย ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บข้ อมูลจากพนักงานคุม ประพฤติที่ทางานใน
สานักงานคุมประพฤติยอ่ ย ทัง้ 60 แห่ง
2. พนักงานคุมประพฤติ ที่ผ้ วู ิจยั เลือกศึกษาเฉพาะพนักงานคุมประพฤติที่อาศัยอยู่กบั ครอบครัว
โดยคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานคุมประพฤติตามสานักงานคุมประพฤติย่อย ซึ่งหาก
สานักงานคุมประพฤติย่อยใดมีจ านวนพนักงานคุมประพฤติ จานวน 5 คน ผู้วิจัยจะเก็ บข้ อมูลจาก
พนักงานคุมประพฤติทัง้ ส านักงาน และหากส านักงานคุมประพฤติย่อยใด มี พนักงานคุมประพฤติ
จ านวนมากกว่ า 5 คน ผู้วิจัยจะเก็ บข้ อมูลจากร้ อยละ 50 ของจ านวนพนักงานคุมประพฤติย่อ ยใน
สานักงานนันๆ
้ แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน จึงทาให้ มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานคุมประพฤติ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 710 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจัยนี ้ จาแนกออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1. ควำมขัดแย้ งระหว่ ำงงำนกับครอบครัว
1.1 ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.2 ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
2. ปั จจัยเชิงสำเหตุของควำมขัดแย้ งระหว่ ำงงำนกับครอบครัว
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
2.1.1 ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
2.1.2 การยึดติดความสมบูรณ์แบบ
2.1.3 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครัว
2.2.1 ลักษณะของครอบครัว
2.2.2 การสนับสนุนจากครอบครัว
2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ
2.3.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2.3.2 ความยุตธิ รรมในองค์การ
2.3.3 ภาระงานของทีม
2.3.4 ความหลากหลายทางเพศ
2.3.5 การสนับสนุนจากองค์การ
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3. ผลของควำมขัดแย้ งระหว่ ำงงำนกับครอบครัว
3.1 ผลที่เกี่ยวข้ องกับตัวบุคคล คือ คุณภาพชีวิต
3.2 ผลที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว คือ ความพึงพอใจในครอบครัว
3.3 ผลที่เกี่ยวข้ องกับงาน และองค์การ ได้ แก่
3.3.1 ความพึงพอใจในงาน
3.3.2 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
4. ตัวแปรปรับควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงควำมขัดแย้ งระหว่ ำงงำนกับครอบครัว และควำม
พึงพอใจ คือ กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
พนักงำนคุมประพฤติ หมายถึง พนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ วิธีดาเนินการ
ควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ ไว้ ณ วันที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2522 เป็ นปี ที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบนั มาตรา 6
สำนักงำนคุมประพฤติย่อย หมายถึง ส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธ รรม ที่ เ ป็ นหน่วยบริ การประชาชนปฏิ บัติง านอยู่ในภูมิ ภ าค โดยอยู่ภ ายใต้ การกากับดูแลของ
สานักงานคุมประพฤติภาค ที่มีจานวนพนักงานคุมประพฤติไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีทงหมด
ั้
10 ภาค
โดยมีจานวนของสานักงานย่อยในการดูแลของสานักงานภาครวมทังสิ
้ ้น จานวน 76 แห่งทัว่ ประเทศ
บทบำทของกำรทำงำน หมายถึง บทบาทที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน ในอานาจหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติ วิธีดาเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
ครอบครั ว หมายถึง กลุ่ม คนที่ ผูกพันกันโดยสายเลื อ ด หรื อโดยการแต่ง งาน ที่ อาศัย อยู่
ด้ วยกัน ซึง่ จาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย
บทบำทในครอบครั ว หมายถึง บทบาทที่เกี่ ยวข้ องกับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน
คุมประพฤติ อันได้ แก่ บทบาทของความเป็ น คู่สมรส ความเป็ นพ่อ/แม่ ความเป็ นลูก ความเป็ นพี่น้อง
และความเป็ นหลาน
ตัวแปรระดับบุคคล หมายถึง ตัวแปรที่คา่ คะแนนแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล ซึ่งในงานวิจยั
ครัง้ นี ้มีตวั แปรระดับบุคคล จานวน 12 ตัวแปร ได้ แก่ ตัวแปรความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ความโดดเด่นของบทบาท
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ระหว่า งงานกับ ครอบครั ว การยึด ติด ความสมบูร ณ์ แ บบ ทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ลัก ษณะของ
ครอบครัว การสนับสนุนจากครอบครัว ความพึงพอใจในครอบครัว ความพึง พอใจในงาน กลยุทธ์ที่ใช้
ในการจัดการความเครี ยด ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน และคุณภาพชีวิต
ตัวแปรระดับกลุ่ม หมายถึง ตัวแปรที่มีคา่ คะแนนแตกต่างกันไปตามสานักงานคุมประพฤติ
ย่อย ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้จาแนกตัวแปรระดับกลุม่ ออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1) ตัวแปรระดับกลุม่ ที่ได้ จาก
ข้ อมูลสถิตจิ ากกรมคุมประพฤติ ที่แสดงถึงความเป็ นสานักงานคุมประพฤติย่อย (Aggregate Property
Model) ได้ แก่ ตัวแปรภาระงานของทีม 2) ตัวแปรระดับกลุ่มที่ได้ จากการนาคะแนนของสานักงานคุม
ประพฤติมาคานวณเพื่อสร้ างเป็ นคะแนนความแตกต่าง ได้ แก่ ตัวแปรความแตกต่างระหว่างเพศ 3) ตัว
แปรระดับกลุ่ม ที่ เ กิ ด จากการรั บรู้ รวมกัน ของพนักงานคุม ประพฤติใ นส านักงานคุม ประพฤติย่ อ ย
เดียวกัน ประกอบด้ วยตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ และการสนับสนุน
จากองค์การ โดยทัง้ 3 ตัวแปร วัดโดยให้ พนักงานคุมประพฤติแต่ละคนภายในสานักงานคุมประพฤติ
ย่อยเดียวกันประเมินตัวแปรเดียวกัน (Referent-Shift Model) ซึ่งการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โดยให้ พ นักงานคุม ประพฤติแ ต่ล ะคน ประเมิ นภาวะผู้นาการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่อที ม พนักงานคุม
ประพฤติของผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติย่อยที่ตนสังกัดอยู่ สาหรับการวัดความยุติธรรมใน
องค์การ และการสนับสนุนจากองค์การ โดยให้ พนักงานคุมประพฤติแต่ละคน ประเมินความยุติธรรม
ในองค์การ และการสนับสนุนจากองค์การที่ทีมพนักงานคุมประพฤติในสานักงานคุมประพฤติยอ่ ยแห่ง
เดียวกับที่ตนสังกัดได้ รับ 4) ตัวแปรระดับกลุ่มที่เกิดจากการรวมคะแนนของพนักงานคุมประพฤติใน
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ย่ อ ยเดี ย วกั น น ามาเป็ นคะแนนของกลุ่ ม (Summary Index Model)
ประกอบด้ วย ตัวแปรความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน การยึดติดความสมบูรณ์แบบ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และความ
พึงพอใจในงาน โดยคะแนนของตัวแปรเหล่านี ้ ได้ จากการประเมินคุณสมบัติที่ต้องการวัดของพนักงาน
คุมประพฤติแต่ละคน ซึ่งตัวแปรระดับกลุ่มประเภทนีไ้ ม่ไ ด้ เกิดจากการรับรู้ ร่ วมกันของพนักงานคุม
ประพฤติในสานักงานคุมประพฤติย่อยเดียวกัน จึงไม่จาเป็ นต้ องตรวจสอบความสอดคล้ องของคะแนน
ภายในกลุ่มเช่นเดียวกับตัวแปรประเภท Referent-Shift Model แต่ตรวจสอบว่าคะแนนระดับกลุ่ม ที่
สร้ างจากคะแนนเฉลี่ยของพนักงานคุมประพฤติจากสานักงานคุมประพฤติย่อยเดียวกันนัน้ มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุม่ หรื อไม่เท่านัน้ (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004)
ตั ว แปรพหุระดั บ หมายถึง ตัวแปรที่สามารถเป็ นไปได้ ทงั ้ ตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปร
ระดับกลุ่ม ขึ ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายของการวิจยั ทังนี
้ ้ตัวแปรพหุระดับมีการตรวจสอบคุณภาพการวัดตัว
แปรทังระดั
้ บบุคคลและระดับกลุ่ม ซึ่งตัวแปรพหุระดับในการวิจยั ครัง้ นี ้ มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ และการสนับสนุนจากองค์การ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการวิจยั
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ครัง้ นี ้กาหนดให้ ตวั แปรทัง้ 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มที่เกิดจากการรับรู้ ร่วมกันของพนักงานคุม
ประพฤติในสานักงานคุมประพฤติยอ่ ยเดียวกัน

นิยำมปฏิบัตกิ ำร
ควำมขั ด แย้ งระหว่ ำ งงำนกั บ ครอบครั ว หมายถึง ความไม่สอดคล้ องกันเกี่ ยวกับ ความ
ต้ องการจากบทบาทของการทางาน และบทบาทภายในครอบครั ว ของพนักงานคุม ประพฤติ ใน
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผา่ นมา ที่เกิดจากต้ นเหตุ 3 ประการ คือ (1) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ที ่เกิ ดจากเวลา หมายถึง การให้ เวลากับบทบาทใดบทบาทหนึ่งมากจนทาให้ ไม่มีเวลาให้ กับอีกบทบาท
หนึ่ง จนไม่สามารถทาหน้ าที่ในอีกบทบาทได้ หรื ออาจรู้สึกกังวลใจกับบทบาทหนึ่ง ในขณะที่ทาหน้ าที่ใน
อีกบทบาทหนึ่ง (2) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที ่เกิ ดจากความตึงเครี ยด หมายถึง การที่
ความเครี ยด ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้ า อาการซึมเศร้ า ความเฉื่ อยชา หรื อความฉุนเฉี ยวจาก
บทบาทหนึง่ และส่งผลกระทบกับอีกบทบาทหนึง่ และ (3) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที ่เกิ ด
จากพฤติ กรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บทบาทหนึ่ง ไม่สอดคล้ องกับการนาไปใช้ ในอีก
บทบาทหนึง่ ทาให้ พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังในแต่
ละบทบาทได้ ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้จาแนกความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ออกเป็ น 2 ทิศทาง
ได้ แ ก่ 1) ควำมขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด จำกครอบครั ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรท ำงำน หมายถึ ง ความไม่
สอดคล้ องของความต้ องการที่ เกิ ดจากบทบาทภายในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อบทบาทของการ
ทางาน ในแง่ของเวลา ความเครี ยด และพฤติกรรม และ 2) ควำมขัดแย้ งที่เกิดจำกงำนส่ งผลกระทบ
ต่ อครอบครั ว หมายถึง ความไม่สอดคล้ องของความต้ องการที่เกิดจากบทบาทของการทางาน ส่งผล
กระทบต่อบทบาทภายในครอบครั ว ในแง่ของเวลา ความเครี ยด และพฤติกรรม โดยการวัด ความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ผู้วิจยั จะแปล และปรับปรุ งแบบวัดของคาร์ ลสัน , แคกมาร์ และวิล
เลี ย มส์ (Carlson; Kacmar; & Williams. 2000) ซึ่ ง ประกอบด้ วยข้ อค าถามจ านวน 18 ข้ อ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน จานวน 9
ข้ อ และข้ อคาถามเกี่ยวกับความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว จานวน 9 ข้ อ
เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ดังนันคะแนนความ
้
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผล
กระทบต่อครอบครัว เป็ นคะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของ
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวแต่ละประเภทสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัวประเภทนันๆ
้ สูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ควำมโดดเด่ นของบทบำทระหว่ ำงงำนกับครอบครั ว หมายถึง การให้ คณ
ุ ค่าและความ
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ผูกพันเกี่ยวกับการทางาน และบทบาทภายในครอบครัว ในแง่ของการเป็ นสมาชิกในครอบครัวทั่วไป
และการดูแลที่อยู่อาศัยของพนักงานคุมประพฤติ โดยในการวัดความโดดเด่นระหว่างการทางานกับ
ครอบครัว ผู้วิจยั จะนาแบบวัดความโดดเด่นของบทบาทในชีวิต (Life Role Salience Scale: LRSS)
ของ อเมเที ย และคนอื่ น ๆ (Amatea; Cross; Clark; & Bobby. 1986) มาแปล และปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับ บริ บ ทที่ ศึก ษา ซึ่ง ประกอบด้ วยข้ อ คาถามจ านวน 9 ข้ อ ที่ ประกอบด้ วย 2 ส่วนตาม
องค์ประกอบของความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว คือ (1) การให้ คณ
ุ ค่าและผูกพัน
เกี่ ย วกับ งาน ที่ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 3 ข้ อ และ (2) การให้ คุณ ค่า และผูก พัน เกี่ ย วกับ
ครอบครัว อันประกอบด้ วย บทบาทภายในครอบครัว และการดูแลบ้ าน ที่ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 6 ข้ อ โดยข้ อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วย
อย่างยิ่ง ดังนันคะแนนความโดดเด่
้
นระหว่างบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว จะเป็ นคะแนนเฉลี่ ย
ของข้ อคาถามทุกข้ อ โดยพิสยั ของตัวแปร อยูร่ ะหว่าง 1-7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้คะแนนเฉลี่ยของ
บทบาทใดสูงกว่าระหว่างบทบาทการทางาน และบทบาทภายในครอบครัว แสดงว่าเป็นผู้ที่ให้ความสาคัญ
กับบทบาทด้านนั้นมากกว่า หรือมีความโดดเด่นของบทบาทด้านนั้นๆ โดยจาแนกได้ 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) ผู้ที่
ให้ ความสาคัญกับบทบาทของการทางานมากกว่า ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความโดดเด่นในบทบาทของการ
ทางาน และ 2) ผู้ที่ให้ ความสาคัญกับบทบาทภายในครอบครัวมากกว่า ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความโดดเด่น
ในบทบาทของครอบครัว โดยผู้วิจยั กาหนดให้ พนักงานคุมประพฤติที่มีความโดดเด่นในบทบาทของ
การทางาน มีคะแนนเท่ากับ 1 แต่พนักงานคุมประพฤติที่มีความโดดเด่นในบทบาทของครอบครัว มี
คะแนนเท่ากับ 0
กำรยึดติดควำมสมบูรณ์ แบบ หมายถึง ความต้ องการที่จะทาทุกอย่างให้ ถกู ต้ อง หลีกเลี่ยง
ที่ จ ะสร้ างความผิ ด พลาด และขาดความยื ด หยุ่น ของพนัก งานคุม ประพฤติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ มาตรฐานส่วนบุคคล หมายถึง การกาหนดเป้าหมายในการทาสิ่งต่างๆไว้ สงู ความ
พยายามที ่จะสมบูรณ์ แบบ หมายถึง การใช้ ความพยายามทาทุกอย่างให้ สมบูรณ์แบบ โดยไม่คานึงถึ ง
ต้ นทุนของความพยายาม และจะไม่มีความพอใจ หากสิ่งที่ทาลงไปไม่สมบูรณ์แบบ และความกังวล
เกี ่ยวกับความผิ ดพลาด หมายถึง ความรู้ สึกผิด และความคิดโทษตัวเอง หากผลของการกระทาไม่
สมบูรณ์แบบ ในการวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผู้วิจยั จะนาเครื่ องมือวัดการยึดติดความสมบูรณ์
แบบ ของโกโบริ (Kobori. 2006) มาแปล และปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ บริ บ ทที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 9 ข้ อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย ถึงบ่อย
มาก ซึ่งในการตีความการยึดติดความสมบูรณ์แบบของพนักงานคุมประพฤติ ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย
ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุม ประพฤติที่ไ ด้ คะแนนเฉลี่ ยของการยึดติดความสมบูรณ์ แบบสูง กว่า
แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการยึดติดความสมบูรณ์แบบสูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
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ทุนทำงจิ ต วิ ท ยำเชิ งบวก หมายถึง สภาวะทางจิ ตเชิ งบวกของพนักงานคุม ประพฤติ ซึ่ง
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การรับรู้ ความสามารถของตน หมายถึง ความมัน่ ใจที่จะใช้ ความ
พยายาม เพื่อให้ งานที่ท้าทายประสบความสาเร็จลุลว่ ง (2) การมองในแง่ดี หมายถึง การให้ เหตุผลเชิง
บวก เกี่ยวกับความสาเร็ จในปั จจุบนั และอนาคต (3) ความคาดหวัง หมายถึง แรงจูงใจที่จะประสบ
ความสาเร็ จ ซึ่งประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ แรงผลักดันให้ ไปสู่เป้าหมาย และการวางแผน
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และ (4) การฟื ้ นคื นสภาพ หมายถึง ความยืดหยุ่น ยืดหยัด และความสามารถที่
จะตอบสนองกับปั ญหา ความขัดแย้ ง และความล้ มเหลว หรื อแม้ แต่ในสถานการณ์เชิงบวก และความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึน้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ความส าเร็ จ ในการวัด ทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ผู้วิ จัย จะน า
เครื่ องมือวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ของลูธานส์ ; โยเซฟ และอโวลิโอ (Luthans; Youssef; & Avolio.
2007) มาแปล และปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่ศึ กษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 19
ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ ในการตีความทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานคุมประพฤติ ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุม
ประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก สูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ลักษณะของครอบครั ว หมายถึง รูปแบบครอบครัวที่พนักงานคุมประพฤติอาศัยอยู่ด้วยกัน
ซึ่ง ในการวัด ลัก ษณะครอบครั ว ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างข้ อ ค าถาม จ านวน 1 ข้ อ ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะรายการ
ตรวจสอบ (Check List) เพื่อให้ พนักงานคุมประพฤติเลือกผู้ที่อาศัยอยูด่ ้ วยกัน โดยผู้ตอบสามารถตอบ
ได้ หลายรายการ โดยในการตีความของลักษณะของครอบครัว ผู้วิจยั จาแนกลักษณะครอบครั วของ
พนักงานคุมประพฤติออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ครอบครัวเดี ่ยว หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้ วยบิดา
มารดาและบุตร และ 2) ครอบครัวขยาย หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้ วยบิดา มารดาและบุตร และ
ยังมีญาติพี่น้องอื่นๆ เป็ นสมาชิกอาศัยร่ วมอยู่ด้วยกัน โดยผู้วิจัยกาหนดให้ พนักงานคุมประพฤติที่
อาศัยอยูใ่ นครอบครัวเดี่ยว มีคะแนนเท่ากับ 1 แต่พนักงานคุมประพฤติที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขยาย มี
คะแนนเท่ากับ 0
กำรสนับสนุนจำกครอบครั ว หมายถึง การได้ รับความช่วยเหลือทังทางร่
้
างกาย ในแง่ของ
การช่วยตัดสินใจ และทางจิตใจ ในการให้ กาลังใจ เข้ าใจความรู้สึก ร่วมทุกข์ร่วมสุข และอยู่เคียงข้ าง
เมื่อประสบปั ญหา ที่พนักงานคุมประพฤติรับรู้ จากสมาชิกในครอบครัว ซึง่ ได้ แก่ คูส่ ามีภรรยา บุตร พ่อ
แม่ พี่น้อง ป้า น้ า อา ปู่ ย่าตายาย และ/หรื อบุคคลสาคัญในชีวิต ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ในการวัดการ
สนับสนุนจากครอบครัว ผู้วิจยั จะนาเครื่ องมือวัดการสนับสนุนจากครอบครัว ของไซเมท; ดาห์เล็ม;
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ไซเมท และฟาร์ เลย์ (Zimet; Dahlem; Zimet; & Farley. 1988) มาแปล และปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับบริ บทที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจ านวน 8 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมิ นค่า
7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งในการตีความการสนับสนุนจากครอบครัว
ของพนักงานคุมประพฤติ ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนน
เฉลี่ยของการสนับสนุนจากครอบครัว สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่รับรู้การได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัว
มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ภำวะผู้ นำกำรเปลี่ ยนแปลง หมายถึง การรับรู้ เกี่ยวกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
เรื่ องค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคต รวมถึงสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่
พนักงานคุมประพฤติ ให้ เห็นความสาคัญของผลประโยชน์ของสานักงาน ด้ วยวิธีการที่แตกต่างกันไป
ตามความต้ องการของผู้บงั คับบัญชาแต่ละคน ที่พนักงานคุมประพฤติมีต่อ ผู้อานวยการสานักงาน
คุมประพฤติย่อยที่ตนสังกัด ซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การมี
อิ ทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ หมายถึง การมีวิสยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังพนักงานคุมประพฤติ
ใช้ เ หตุผ ลมากกว่าอารมณ์ สามารถควบคุม อารมณ์ ได้ ในสถานการณ์ วิกฤต มี ความเฉลี ยวฉลาด
มีความตังใจ
้ การเชื่อมั่นในตนเอง แน่วแน่ในอุดมการณ์ มีศีลธรรมและมีจริ ยธรรมสูง ประพฤติตน
เพื่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ก่ผ้ ูอื่นและประโยชน์ ข องส านักงานย่อย ทัง้ ยัง เสริ ม ความภาคภูมิ ใจ ความ
จงรักภักดี และความมัน่ ใจในตนเองให้ แก่พนักงานคุมประพฤติอีกด้ วย (2) การสร้ างแรงบันดาลใจ
หมายถึง การสื่อสารความคาดหวังที่สงู ของตนเองที่มีตอ่ พนักงานคุมประพฤติให้ รับรู้ ด้ วยการสร้ างแรง
บันดาลใจ โดยการจูงใจให้ ยึดมัน่ ต่อวิสยั ทัศน์ของสานักงานย่อย (3) การกระตุน้ ทางปัญญา หมายถึง
การกระตุ้นให้ เกิดการริ เริ่ มสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การกระตุ้นให้ พนักงานคุมประพฤติตระหนักถึงปั ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน ทาให้ มีความต้ องการหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหา
ข้ อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม และ (4) การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล หมายถึง การให้ ความสาคัญกับ
การส่งเสริ มบรรยากาศที่ดีในการทางาน ด้ วยการใส่ใจการรับรู้ และพยายามตอบสนองความต้ องการ
ของพนัก งานคุม ประพฤติแ ต่ล ะคน ท าให้ พ นัก งานคุม ประพฤติร้ ู สึก มี คุณ ค่า และมี ค วามส าคัญ
นอกจากนี ้ผู้อานวยการสานักงานย่อยจะเป็ นพี่เลี ้ยง และที่ปรึกษาของพนักงานคุมประพฤติ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติแต่ละคน ในการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจยั จะนา
เครื่ องมือวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดภาวะ
ผู้น าของ ประเสริ ฐ สมพงษ์ ธ รรม (2538) ที่ แ ปลมาจากแบบวัด ผู้ น าพหุ อ งค์ ป ระกอบ ฉบับ 5x
(Multifactor Leadership Questionnaire Form 5x/ MLQ) มาปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ บริ บ ทที่
ศึกษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 40 ข้ อเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย ถึง
บ่อยมาก ซึ่ง ในการตี ค วามภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลง ผู้วิจัย ใช้ คะแนนเฉลี่ ย ตัง้ แต่ 1 ถึง 7 โดย
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พนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสูง กว่า แสดงว่า พนักงานคุม
ประพฤติรับรู้ ว่าผู้อานวยการสานักงานย่อยของตนเป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสูง กว่า ผู้ที่ได้
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ควำมยุตธิ รรมในองค์ กำร หมายถึง การรับรู้ความยุตธิ รรม ที่พนักงานคุมประพฤติได้ รับจาก
การเป็ น พนัก งานคุม ประพฤติใ นส านัก งานคุม ประพฤติ ย่อ ยนัน้ ๆ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น ได้ แ ก่
(1) ความยุติธรรมด้านกระบวนการ หมายถึง ความยุติธรรมที่เกิดจากการใช้ เกณฑ์ และกระบวนการ
ต่างๆ ขึน้ อยู่กับนโยบาย และกระบวนการที่ ส านักงานคุม ประพฤติ ย่อยใช้ ในการพิจ ารณาการให้
ผลตอบแทน (2) ความยุติธรรมระหว่างบุคคล หมายถึง การให้ เกียรติ และการแสดงความสุภาพต่อกัน
ภายในสานักงานคุมประพฤติย่อย (3) ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ หมายถึง การได้ รับผลตอบแทนจาก
การทางาน หรื อจากความสาเร็ จที่สานักงานย่อยให้ แก่พนักงานคุมประพฤติ อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งใน
การวัดความยุติธรรมในองค์การ ผู้วิจยั จะนาเครื่ องมือวัดความยุติธรรมในองค์การ ของเอโลเวียนิโอ
และคนอื่ น ๆ (Elovainio; et al. 2010) มาแปล และปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ บริ บ ทที่ ศึก ษา ซึ่ง
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 8 ข้ อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ ในการตีความความยุตธิ รรมในองค์การ ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดย
พนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของความยุติธรรมในองค์การสูง กว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่ รับรู้ การ
ได้ รับความยุตธิ รรมจากองค์การสูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ภำระงำนของสำนั ก งำนคุมประพฤติย่อย หมายถึง จานวนเฉลี่ยต่อเดือนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักงานคุมประพฤติย่อย ตามแนวคิดของโบเวอร์ และเจ้ นท์ (Bowers; & Jentsch.
2005) ซึง่ ในการวัดภาระงานนี ้ ผู้วิจยั คานวณจากสถิตใิ นฐานข้ อมูลของกรมคุมประพฤติ
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ หมายถึง ความแตกต่างหรื อความคล้ ายคลึง ระหว่างเพศของ
พนักงานคุมประพฤติภายในสานักงานคุมประพฤติย่อย ซึ่งมีค่า อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 0.5 ซึ่ง 0
หมายถึง สานักงานคุมประพฤติย่อยนัน้ มีพนักงานคุมประพฤติเพศเดียวกันทัง้ ส านักงาน และ 0.5
หมายถึง สานักงานคุมประพฤติย่อยนัน้ มีพนักงานคุมประพฤติทงผู
ั ้ ้ หญิงและผู้ชายจานวนเท่ากัน โดย
สานักงานคุม ประพฤติที่มี ค่าความหลากหลายทางเพศมาก แสดงว่ามี ความหลากหลายทางเพศ
มากกว่า สานักงานคุมประพฤติที่มีคา่ น้ อยกว่า
กำรสนั บ สนุ นจำกองค์ ก ำร หมายถึง การได้ รับความช่วยเหลื อทัง้ ด้ านร่ างกาย ด้ วยการ
สนับสนุนและความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ และด้ านจิตใจ ด้ วยการเห็นคุณค่าจากคนในที่ทางาน ในแง่
ของงานที่ทา การมีส่วนร่ วม ตลอดจนความเอาใจใส่ความเป็ นอยู่จากสานักงานคุมประพฤติย่อย ที่
พนักงานคุมประพฤติรับรู้ จากการเป็ นสมาชิกของสานักงานคุมประพฤติย่อย ในการวัดการสนับสนุน
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จากองค์การ ผู้วิจยั จะนาเครื่ องมือวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ของ ไอเซนเบอเกอร์ และคนอื่นๆ
(Eisenberger; et al. 1997) มาแปล และปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่ศกึ ษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อ
คาถามจานวน 6 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่สุด ถึงจริ งที่สุด โดยใน
การตีความการสนับสนุนจากองค์การ ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึ่งพนักงานคุมประพฤติที่ได้
คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนจากองค์การสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ การได้ รับการสนับสนุนจาก
องค์การมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ควำมพึงพอใจในครอบครั ว หมายถึง ความรู้สึกทางบวกต่อสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่
ด้ วยกัน และสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ภายในครอบครัว ของพนักงานคุม ประพฤติ ในแง่ของการ
ยอมรับ การสื่อสารระหว่างกัน วิธีการที่สมาชิ กในครอบครัวช่วยเหลื อกันและกันในเวลาที่ ต้องการ
รวมถึงการตอบสนองทางด้ านอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัว ในแง่ของการให้ ความรัก ความเศร้ า
โศกเสียใจ หรื อความโกรธ เป็ นต้ น ซึ่งในการวัดความพึงพอใจในครอบครัว ผู้วิจยั จะนาเครื่ องมือวัด
APGAR ของสมิลค์สเทน (Smilkstein. 1978) มาแปล และปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่ศกึ ษา
ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 5 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยในการตีความความพึงพอใจในครอบครัว ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้
1 ถึง 7 ซึ่งพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในครอบครัว สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้
ที่มีความพึงพอใจในครอบครัวมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ควำมพึงพอใจในงำน หมายถึง ความรู้ สึกทางบวกต่องานที่ทาอยู่ รวมถึงองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กบั งานที่ทา ในแง่มมุ ต่างๆของพนักงานคุมประพฤติ ได้ แก่ การใช้ ความสามารถ การประสบ
ความสาเร็ จ กิจกรรม ความก้ าวหน้ า อานาจ นโยบายและการปฏิบตั ิขององค์การ การตอบแทน เพื่อน
ร่วมงาน ความสร้ างสรรค์ ความเป็ นอิสระ ค่านิยมเกี่ยวกับศีลธรรม การได้ รับการยอมรับ ความมัน่ คง
ปลอดภัย การบริ การทางสังคม ฐานะทางสังคม การดูแลเรื่ องของความสัมพันธ์ การดูแลเรื่ องการ
ทางาน ความหลากหลาย และสภาพแวดล้ อมการทางาน ซึ่งในการวัดความพึงพอใจในงาน ผู้วิจยั จะ
น าเครื่ อ งมื อ วั ด ความพึ ง พอใจในงาน ของ มหาวิ ท ยาลั ย มิ นิ โ ซต้ า (Minnesota Satisfaction
Questionnaire: MSQ) ของเวส และคนอื่ น ๆ (Weiss; et al. 1967) มาแปล และปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับบริ บทที่ศกึ ษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 16 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ พึงพอใจน้ อยที่สุด ถึง พึงพอใจมากที่สุด โดยในการตีความความพึงพอใจในงาน
ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึง่ พนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน
สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความพึงพอใจในงานมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
กลยุทธ์ ท่ ีใช้ ในกำรจัดกำรควำมเครี ยด หมายถึง วิธีการที่พนักงานคุมประพฤติใช้ ในการ
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ตอบสนองต่อความเครี ยด และความวิตกกังวล ซึง่ มี 2 ประเภท ได้ แก่ การผูกพัน (Engagement) ซึง่ มี
การใช้ วิธีการตอบสนองต่อความเครี ยด 4 กลยุทธ์ ได้ แก่ (1) การจัดการปัญหา หมายถึง การเปลี่ยน
สถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด (2) การสร้างใหม่ด้วยเหตุผล หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิดที่
เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด (3) การแสดงออกทางอารมณ์ หมายถึง การระบาย
และถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึกที่ เ กิ ดจากความเครี ยด (4) การสนับสนุนทางสัง คม หมายถึง การ
แสวงหาการสนับสนุนทางอารมณ์จากผู้อื่น ทังจากคนในครอบครั
้
ว และคนรอบข้ าง และ การไม่ยึดติด
(Disengagement) ซึ่ง มี การใช้ วิธี การตอบสนองต่อ ความเครี ยด 4 กลยุทธ์ ได้ แก่ (1) การหลี ก หนี
ปัญหา หมายถึง การปฏิเสธ หรื อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปั ญหา ทังความคิ
้
ด และพฤติกรรม เกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด (2) การคิ ดอย่างมี ความหวัง หมายถึง การใช้ ความคิด ที่สะท้ อน
ให้ เ ห็นถึง ความหวัง ว่าสถานการณ์ จ ะดี ขึน้ (3) การโทษตัว เอง หมายถึง การคิดว่าสถานการณ์ ที่
ก่อให้ เกิดความเครี ยด เป็ นผลจากความผิดพลาดของตนเอง และ (4) การหลี กหนี สงั คม หมายถึง การ
โทษและประณามตัวเองเกี่ ยวกับสถานการณ์ ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด ในการวัดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ยด ผู้วิจยั จะนาแบบวัดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด (Coping Strategies
Inventory: CSI) ของโฟร์ ค แมน และลาซารั ส (Folkman; & Lazarus. 1981) มาแปล และปรั บ ใช้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 36 ข้ อ จาก กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ยดทัง้ 2 ประเภท ซึง่ ประกอบด้ วย 8 กลยุทธ์ข้างต้ น ข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมินค่า
7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เลย ถึงมากที่สดุ ดังนันคะแนนกลยุ
้
ทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด จะเป็ นคะแนน
เฉลี่ยของข้ อคาถามทุกข้ อ ในกลยุทธ์หลัก2 กลยุทธ์ ได้ แก่ การผูกพัน และการไม่ยดึ ติด โดยพิสยั ของตัว
แปร อยู่ระหว่าง 1 ถึง 7 ซึ่ง พนักงานคุม ประพฤติที่ไ ด้ คะแนนเฉลี่ ยของกลยุทธ์ ที่ใ ช้ ในการจัด การ
ความเครี ยดแต่ละประเภทสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มี การใช้ กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดกล
ยุทธ์นนสู
ั ้ งกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ควำมตัง้ ใจที่จะเปลี่ยนงำน หมายถึง ความคิดของพนักงานคุมประพฤติ ที่จะเปลี่ยนงาน
จากการเป็ นพนักงานคุมประพฤติ ไปประกอบอาชีพอื่น ใน 1 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั ในการวัดความ
ตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ย นงาน ผู้วิ จัย น าเครื่ อ งมื อ วัด ความตัง้ ใจที่ จ ะลาออก ของ คัม มานน์ และคนอื่ น
(Cummann; et al. 1979) มาแปล และปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อ
คาถามจานวน 3 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
โดยในการตีความความตังใจที
้ ่จะโอนย้ าย ผู้วิจยั ใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึง่ พนักงานคุมประพฤติ
ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานสูง
กว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า

19
คุ ณภำพชี วิ ต หมายถึง การมี คุณภาพชี วิตที่ ดีของพนักงานคุม ประพฤติ ซึ่ง ประกอบด้ วย
5 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) ด้านภาพรวม หมายถึง คุณภาพชีวิตในภาพรวมของพนักงานคุมประพฤติ
(2) ด้านร่ างกาย หมายถึง สภาพทางด้ านร่างกายของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งมี ผลต่อชีวิตประจาวัน
เช่น สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ความรู้สึก สุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด ความสามารถที่
จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ พละกาลังในการดาเนินชีวิตประจาวัน ความเป็ นอิสระที่ไม่
ต้ องพึ่งพาผู้อื่น ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
ความสามารถในการทางาน การไม่ต้องพึ่งพายาต่าง ๆ หรื อการรักษา ทางการแพทย์ อื่นๆ เป็ นต้ น
(3) ด้านจิ ตใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจของพนักงานคุมประพฤติ เช่น ความรู้สกึ ทางบวกที่มีตอ่ ตนเอง
ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมัน่ ใจในตนเอง ความคิด ความจา สมาธิ
การตัดสินใจ และความสามารถในการเรี ยนรู้ เรื่ องราวต่างๆของตน ความสามารถในการจัดการกับ
ความเศร้ า หรื อความเชื่อต่างๆ ของตน ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น ความเชื่อด้ านวิญญาณ ศาสนา
การให้ ความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอ่ การดาเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะ
อุปสรรค เป็ นต้ น (4) ด้านความสัมพันธ์ ทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของพนักงานคุมประพฤติกับ
บุคคลอื่น การที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การได้ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือบุคคลอื่นใน
สัง คมด้ วย รวมทัง้ อารมณ์ ทางเพศ หรื อการมี เพศสัม พันธ์ และ (5) ด้า นสภาพแวดล้อ ม หมายถึง
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและ
มัน่ คงในชีวิต การได้ อยู่ในสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก
มีแหล่งประโยชน์ ด้ านการเงิน สถานบริ การทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การมีโอกาสที่จะได้ รับ
ข่าวสาร หรื อฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การได้ มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็ นต้ น ซึง่ ใน
การวัดคุณภาพชีวิต ผู้วิจยั จะใช้ เครื่ องชี ้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL - BREF – THAI) ซึ่ง เป็ นการประเมิ นสถานการณ์ ต่างๆ ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมาของ
พนักงานคุมประพฤติ โดยประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 17 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ
ตัง้ แต่ไ ม่เ ลย ถึ ง มากที่ สุด โดยในการตี ค วามคุณ ภาพชี วิ ต ผู้วิ จัย ใช้ ค ะแนนเฉลี่ ย ตัง้ แต่ 1 ถึ ง 7
ซึ่งพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิต สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤตินนั ้ มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของพนักงานคุม ประพฤติ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อประสิทธิ ภ าพในการ
ให้ บริ การประชาชน ที่เป็ นภารกิจหลักของพนักงานคุมประพฤติ ในการคืนคนดี สู่สงั คม ดังนันในบทนี
้
้
จึงเป็ นการประมวลแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ปั จจัย
เชิงสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ซึ่งได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้ องกับครอบครัว และการทางาน รวมถึงผลกระทบต่างๆจากความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบ
ครอบครัว ทังต่
้ อครอบครัว และหน่วยงาน ที่จะส่งผลต่อ คุณภาพชีวิต และเนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ น
การศึก ษาแบบพหุร ะดับ จึ ง มี ก ารทบทวนแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ พ หุร ะดับ ไว้ ด้ ว ย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
2. ความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว
2.1 ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.2 ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
3. ปั จจัยเชิงสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
3.1.1 ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
3.1.2 การยึดติดความสมบูรณ์แบบ
3.1.3 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครัว
3.2.1 ลักษณะของครอบครัว
3.2.2 การสนับสนุนจากครอบครัว
3.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ
3.3.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3.3.2 ความยุตธิ รรมในองค์การ
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3.3.3 ภาระงานของทีม
3.3.4 ความหลากหลายทางเพศ
3.3.5 การสนับสนุนจากองค์การ
4. ผลของความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว
4.1 ผลที่เกี่ยวข้ องกับตัวบุคคล คือ คุณภาพชีวิต
4.2 ผลที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว คือ ความพึงพอใจในครอบครัว
4.3 ผลที่เกี่ยวข้ องกับงาน และองค์การ
4.3.1 ความพึงพอใจในงาน
4.3.2 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
5. ตัวแปรปรับความสัมพันธ์ ระหว่ างความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว และความ
พึงพอใจ คือ กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
6. การวิเคราะห์ พหุระดับ

1. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
ในการนาเสนอเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ผู้วิจยั ขอนาเสนอ โดยแบ่งเนื ้อหา
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ การแนะนากระทรวงยุติธ รรม การแนะนากรมคุม ประพฤติ และพนัก งาน
คุมประพฤติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กระทรวงยุตธิ รรม
ตามมาตราที่ 32 แห่ง พระราชบัญ ญัติป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ระบุว่า
กระทรวงยุตธิ รรม มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกระบวนการยุตธิ รรมเสริมสร้ างและอานวย
ความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของกระทรวง
ยุตธิ รรมหรื อส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวงยุตธิ รรม
ภารกิจ/หน้ าที่
กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็ นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดาเนินการเพื่อ
พัฒนากฎหมาย ละระบบบริ หารจัดการของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็ นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครอง
สิทธิเสรี ภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ ความรู้ แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม
แก้ ไ ข ฟื ้น ฟูส มรรถภาพผู้ติ ด ยาเสพติด รวมทัง้ ป้อ งกัน แก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมในสัง คมและ
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อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บาบัด แก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิด
วิสยั ทัศน์ของกระทรวงยุตธิ รรม: “หลักประกันความยุตธิ รรมตามมาตรฐานสากล”
เป็ นผู้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานและการบริ หารงานยุติธรรมของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธ รรมให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่ อสร้ างหลักประกันความยุติธ รรมให้ แก่
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประชาชนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม หรื อมีความรู้ สึกว่าไม่ได้ รับ
ความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการอานวยความเป็ นธรรม
ให้ แก่ ป ระชน ซึ่ ง วิ สัย ทัศ น์ นี ้ ผู้ บริ ห ารกระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ ก าหนดขึ น้ มาจากผลการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิราชการของกระทรวงยุตธิ รรม และกรอบแนวคิดที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่
การเป็ นศูนย์กลางในการกาหนดนโยบายด้ านการยุตธิ รรม การพัฒนาระบบงานยุตธิ รรมทางเลือก และ
การพัฒนาสูม่ าตรฐานสากล
พันธกิจ:
1. บริ หารจัดการในการอานวยความยุติธรรมในสังคมเพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึงความยุติธรรม
อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และเป็ นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพการดาเนินการตามกฎหมาย พันธะสัญญาระหว่างประเทศและมาตรฐาน
ในการบริหารงานยุตธิ รรม อานวยความยุตธิ รรมและพัฒนาพฤตินิสยั
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
4. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุตธิ รรม
5. ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมืองานยุตธิ รรมกับทุกภาคส่วน
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การให้ มีขีดสมรรถนะสูง
ค่านิยมองค์การ: “ยุตธิ รรมถ้ วนหน้ า ประชามีสว่ นร่วม”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการอานวยความยุตธิ รรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการบริหารงานยุตธิ รรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
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โครงสร้ างกระทรวงยุตธิ รรม

ภาพประกอบ 1 โครงสร้ างกระทรวงยุตธิ รรม
ที่มา: กระทรวงยุตธิ รรม. (2556ก). โครงสร้ างกระทรวงยุตธิ รรม
ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2546 (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2547 (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2548 (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับ ที่ 7)
พ.ศ. 2552 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หมวด 1 การจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวง ข้ อ 15 ซึ่งกาหนดให้ กระทรวงยุติธรรม
มีกลุม่ ภารกิจ 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ภารกิจด้ านอานวยความยุตธิ รรม ประกอบด้ วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และสถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์ กลุม่ ภารกิจด้ านบริ หารความยุตธิ รรม ประกอบด้ วยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรี ภาพ และกรมบังคับคดี และกลุ่มภารกิจด้ านพัฒนาพฤตินิสยั ประกอบด้ วยกรมคุมประพฤติ กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งกรมคุมประพฤติ ถูกกาหนดให้ อยู่ในกลุ่ม
ภารกิจด้ านพัฒนาพฤตินิสยั โดยมีบทบาทในกระบวนการยุตธิ รรม ดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 บทบาทของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการยุตธิ รรม
ที่มา: สรุปจาก กระทรวงยุตธิ รรม. (2556ข)
กรมคุมประพฤติ
มีหน้ าที่ในการดาเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ ไขฟื น้ ฟูและสงเคราะห์
ผู้กระทาผิดในชันก่
้ อนฟ้อง ชันพิ
้ จารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษาตามที่กฎหมาย
กาหนด การดาเนินการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริ มสนับสนุนเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ ไขฟื น้ ฟูและสงเคราะห์
ผู้กระทาผิดในชุมชน พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้กระทาผิดในชุมชน รวมถึงการจัดทา
และประสานแผนงานของกรมให้ สอดคล้ องกับนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวง รวมถึงเร่ งรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในสังกัด เสริ มสร้ าง สนั บสนุน และประสานงาน
ให้ ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ ามามีส่วนร่ วมและเป็ นเครื อข่ายในการปฏิบตั ิต่อผู้กระทาผิด และ
ปฏิ บัติก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง กรม หรื อ ตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
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วิสยั ทัศน์: "เป็ นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิดในชุมชนเพื่อคืน
คนดีสสู่ งั คมอย่างยัง่ ยืนภายในปี พ.ศ. 2558"
พันธกิจ:
1. แก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิดในชุมชน ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดและ
ติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อยให้ กลับตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม
2. เสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครื อข่าย ในการดูแล แก้ ไข บาบัด
ฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิด
การคุมความประพฤติหรื อการควบคุมและสอดส่อง (Supervision) เป็ นวิวฒ
ั นาการของการ
ปฏิบตั ิต่อผู้กระทาผิดในแนวทฤษฏีการลงโทษเพื่อแก้ ไขฟื น้ ฟู ซึ่งเชื่อว่า พฤติกรรมการกระทาผิดของ
มนุษย์เป็ นผลมาจากเหตุปัจจัยต่างๆทังด้
้ านชีวภาพและสภาพแวดล้ อม ดังนัน้ การแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทา
ผิดให้ กลับตนเป็ นพลเมืองดี จึงจาเป็ นต้ องอาศัยกระบวนการทางสังคมที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ูกระทาผิด
ได้ รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัง้ ด้ วยกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (กรมคุมประพฤติ. 2556ค)
ความหมายของการคุมความประพฤติ
การควบคุมและสอดส่อง เป็ นรูปแบบและวิธีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้กระทาผิดที่ให้ โอกาสแก่ผ้ กู ระทาผิด
ในการปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตนเองในชุมชน โดยไม่ต้องถูกควบคุม ตัวไว้ แต่กาหนดเงื่ อนไขการคุม ความ
ประพฤติไว้ ให้ ผ้ กู ระทาผิดปฏิบตั ิ และมีพนักงานคุมประพฤติเป็ นผู้ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้กระทาผิดตามระดับความเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ ้าและสภาพปัญหาและความต้ องการของ
ผู้กระทาผิ ดแต่ล ะราย เพื่ อให้ ผ้ ูกระทาผิดไม่หวนกลับไปกระท าผิ ดซ า้ ขึน้ ใหม่ ตลอดจนได้ รั บ การ
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสยั มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างปกติสขุ
วัตถุประสงค์การคุมความประพฤติ
1. เพื่อให้ โอกาสผู้กระทาผิดได้ ปรับปรุงแก้ ไขตนเองให้ เป็ นพลเมืองดี โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัว
2. เพื่อควบคุมพฤติกรรมและตัดโอกาสในการกระทาผิดซา้ ด้ วยการควบคุมดูแลตามระดับ
ความเสี่ยงในการกระทาผิดซ ้าและสงเคราะห์ช่วยเหลือตามความรุ นแรงของสภาพปั ญหาและความ
ต้ องการของผู้กระทาผิดแต่ละราย ให้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสยั และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของสังคมและปกป้องชุมชนสังคมให้ ปลอดพ้ นจากอาชญากรรม
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ประโยชน์ของการคุมความประพฤติ
1. การคุมความประพฤติผ้ กู ระทาผิด สามารถแก้ ไขฟื น้ ฟูและปรับเปลี่ยนพฤตินิสยั ของผู้กระทา
ผิด เพื่อให้ ผ้ กู ระทาผิดกลับตนเป็ นพลเมืองดีและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างปกติ
2. ผู้กระทาผิดได้ รับโอกาสให้ ปรับปรุ งแก้ ไขตนเองด้ วยมาตรการแก้ ไขฟื น้ ฟูในชุมชน โดยไม่
ต้ องถูกควบคุมตัว
3. การแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิดเป็ นรายบุคคล มีผลดีตอ่ ผู้กระทาผิดมากกว่าการจาคุก เนื่องจาก
ผู้กระทาผิดจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการตีตรา และหลีกเหลี่ยงการเรี ยนรู้ประสบการณ์อาชญากรรม
จากเรื อนจา
4. เป็ นวิธีการส่งเสริมให้ ผ้ กู ระทาผิดยังคงมีความสัมพันธ์กบั ครอบครัว สามารถประกอบอาชีพ
เลี ้ยงตนเองและครอบครัวได้
5. ลดการกระทาผิดซ ้าของผู้กระทาผิด
6. ป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
7. ประหยัดค่าใช้ จ่ายของภาครัฐในการแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาผิดด้ วยระบบควบคุมตัว เนื่องจาก
ค่าใช้ จา่ ยในการควบคุมในสถานควบคุมสูงกว่าค่าใช้ จา่ ยในการคุมความประพฤติ
8. บรรเทาความแออัดในเรื อนจา
ปัจจุบนั การดาเนินงานคุมความประพฤติในความรับผิดชอบโดยตรงของกรมคุมประพฤติ แบ่ง
ออกตามกลุม่ ผู้กระทาผิดได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. การคุมความประพฤติผ้ กู ระทาผิดที่เป็ นผู้ใหญ่
2. การคุมความประพฤติผ้ ไู ด้ รับการพักโทษหรื อลดวันต้ องโทษจาคุก
3. การคุมความประพฤติผ้ กู ระทาผิดที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชน
พนักงานคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติ หมายถึง ผู้ได้ รับการแต่งตังจากรั
้
ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมให้
ดารงตาแหน่ง พนักงานคุม ประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธี ดาเนินการคุม ประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ.2522 และได้ รับการแต่ง ตังให้
้ เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อได้ รับมอบหมายให้
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตฟิ ื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด พ.ศ.2545
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
2522 เป็ นปี ที่ 34 ในรั ช กาลปั จ จุ บัน มาตรา 6 ให้ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี อ านาจหน้ าที่ ต าม
พระราชบัญ ญัตินีแ้ ละกฎหมายอื่ น และโดยเฉพาะ (กรมคุม ประพฤติ. 2556ค) ให้ มี อานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
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1. สืบเสาะและพินิจเรื่ องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ
ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ และสิ่งแวดล้ อมของจาเลย ตลอดจนสภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานี
ตามที่ศาลสัง่ เพื่อรายงานต่อศาล
2. ส่งตัวจาเลยให้ แพทย์ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ
3. ทารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของจาเลยว่าจะปรับปรุ งแก้ ไขหรื อฟื ้นฟู
ตนเอง ได้ เพียงใดหรื อไม่ ตลอดจนความต้ องการของจาเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ
4. สอดส่อง สอบถาม แนะนา ช่วยเหลือ และตักเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติในเรื่ อง ความ
ประพฤติและการประกอบอาชีพ
5. สอดส่องผู้ถกู คุมความประพฤติในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนด
6. ทารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพ และพฤติการณ์ของผู้
ถูกคุมความประพฤติเพื่อเสนอต่อศาล และ
7. ทาหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ตามที่ศาลเห็นสมควร
จากอานาจหน้ าที่ตามกฎหมายของพนักงานคุมประพฤติดงั กล่าว จะเห็นได้ วา่ ภาระหน้ าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติ มีหลากหลาย ทัง้ ในลักษณะของงานประจาสานักงาน และงานภาคสนาม ที่
อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลา และความพยายามในการทางานมากกว่าการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง จึง
อาจส่งผลให้ พนักงานคุมประพฤติเกิดความขัดแย้ งระหว่างบทบาทของการทางานกับบทบาทภายใน
ครอบครัวขึ ้นได้

2. ความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครั ว (Work-Family Conflict)
ความขัดแย้ งระหว่างบทบาทการทางาน กับบทบาทภายในครอบครัว มีการศึกษากันอย่าง
แพร่ หลาย เนื่องจากเป็ นตัวแปรที่สามารถอธิบายบทบาทที่สาคัญของบุคคล ได้ แก่ บทบาทของการ
ทางาน และบทบาทภายในครอบครัวได้ อย่างครอบคลุมในตัวแปรเดียว และเนื่องจากมีการศึกษากัน
อย่า งแพร่ ห ลาย จึง มี ก ารเรี ย กชื่ อ ที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป เช่น ความขัด แย้ ง ระหว่า งการท างานกับ
ครอบครัว (ตติยา เอมซ์บตุ ร. 2542) ความขัดแย้ งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว (นฤมล ผ่องใส.
2544) ความขัดแย้ งระหว่างการทางานและครอบครัว (สุธิดา เรื องศิริ. 2548) ความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัว (ชัยพร ภัทรวารี กลุ . 2548, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ; และ ชัยพร ภัทรวารี กลุ . 2549, เชลิสา
ศิริมหันต์. 2551, วิภาวรรณ บุญมั่ง . 2552, ปรเมศวร์ ธรรมชาติ. 2553, วนิดา จิตรวิมลรัตน์. 2553,
ฐิ ติวฒ
ั น์ ปรี เปรม. 2553, นภาภรณ์ อุทยั จรัสรัศมี. 2554) ความขัดแย้ งในงานและครอบครัว (วรางค์
วีระนาคินทร์ ; และ มัลลิกา สังข์สนิท. 2009) ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานในลักษณะการทับ
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ซ้ อน (อรพินทร์ ชูชม; อัจฉรา สุขารมณ์ ; อังศินนั ท์ อินทรกาแหง. 2553) ความขัดแย้ งระหว่างงานและ
ครอบครั ว (อรชุลี เตียวพิพิธ พร. 2553) ความขัดแย้ ง ระหว่างงานและชีวิตครอบครัว (พิม กาญจน์
สมภพกุล เวช. 2553) ความขัด แย้ ง ระหว่ า งบทบาทงานกับ ครอบครั ว (พิ ท ยา แจ่ ม ศัก ดิ์ . 2556)
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงขอใช้ คาว่า “ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว” เนื่องจากเป็ นชื่อตัวแปร
ที่มีการใช้ ในงานวิจยั ก่อนหน้ ามากที่สดุ
ความหมายของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
จากแนวคิดของคาห์นและคนอื่นๆ (Greenhaus; & Beutell. 1985; citing Kahn. 1964) นามา
สู่ความหมายของ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family Conflict) ว่าเป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของความขัดแย้ งระหว่างบทบาท ที่เกิดจากความกดดันจากบทบาทของการทางาน และครอบครัวไม่
สอดคล้ องกันในแง่ใดแง่หนึ่ง โดยการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในบทบาทของการทางาน อาจทาให้ บุคคลรู้ สึก
ล าบากใจมากขึ น้ (Bacharach; Bamberger; & Conoly. 1991, Frone; Russell; & Cooper. 1992b,
Tomas; & Ganster. 1995, Aryee; et al. 1999, Kossek; & Ozeki. 1998) เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ข้ อดี
ในการเข้ าร่ วมในบทบาทครอบครั ว และในทานองเดียวกัน เมื่อบุคคลเข้ าร่ วมในบทบาทครอบครั ว
อาจรู้สกึ ลาบากใจมากขึ ้น เมื่อพิจารณาถึงข้ อดีในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในบทบาทการทางาน
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
แนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family Interface) 3 ประเภท
ได้ แ ก่ รู ป แบบแบ่ง แยกเป็ น ส่ ว น (Segmentation) รู ป แบบชดเชย (Compensation) และรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ทบั ซ้ อน (Spillover) (Tenbrunsel; et al. 1995)
1. รู ปแบบแบ่ งแยกเป็ นส่ วน เป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัว ถูก
แยกออกจากกัน หรื อไม่สง่ ผลซึง่ กันและกัน อาจกล่าวได้ วา่ บุคคลสามารถทาหน้ าที่ในบทบาทหนึ่งโดย
ปราศจากอิทธิ พลจากอีกบทบาทหนึ่ง ทัง้ ในแง่ของความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม แอชฟอร์ ท
และคนอื่นๆ (Ashforth; et al. 2000) เชื่อว่าบทบาทของการทางานและครอบครัวจะแยกออกจากกัน
เมื่อขอบเขตระหว่างสองบทบาทนันไม่
้ มีความยืดหยุน่ และแทรกเข้ าไปในอีกบทบาทหนึง่ ได้ และทังสอง
้
บทบาทมีความแตกต่างกันมาก ซึง่ การแบ่งแยกบทบาทเป็ นส่วนนันมี
้ ทงข้
ั ้ อได้ เปรี ยบ เช่น ความชัดเจน
ระหว่างความรับผิดชอบระหว่างครอบครัวและงานมีน้อย และข้ อเสียเปรี ยบ เช่น ความยากในการข้ าม
ขอบเขตจากบทบาทหนึ่งไปยังอีกบทบาทหนึ่ง ดังนันตามแนวคิ
้
ดนี ้ บุคคลจะเลือกความสัมพันธ์ ของ
ครอบครัวและงานในลักษณะที่อาจเป็ นบูรณาการหรื อแบ่งแยกกัน เพื่อลดปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการ
แสดงบทบาทของครอบครัวและงานให้ น้อยที่สดุ ดังภาพ
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ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน: รูปแบบแบ่งแยกเป็ นส่วน
ที่มา: สรุปจากแนวคิดของเทนบลันเซล และคนอื่นๆ (Tenbrunsel; et al. 1995)
2. รู ป แบบชดเชย เป็ นแนวคิดที่ บุคคลตอบสนองต่อสิ่งที่ ทาให้ ไม่พึงพอใจทัง้ ในชีวิ ต การ
ทางานและครอบครัว โดยพยายามชดเชยความไม่พึงพอใจที่เกิดจากบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ด้ วยการ
เสาะแสวงหาสิ่งที่น่าพึงพอใจมากกว่าจากอีกบทบาทมาทดแทน เช่น การที่บคุ คลทุ่มเทให้ กบั งานมาก
ขึ ้นเมื่อประสบกับปัญหาครอบครัว เป็ นต้ น ดังภาพ

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน: รูปแบบชดเชย (ให้ ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
มากกว่างาน)
ที่มา: สรุปจากแนวคิดของเทนบลันเซล และคนอื่นๆ (Tenbrunsel; et al. 1995)

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัวกับงาน: รู ปแบบชดเชย (ให้ ความสัมพันธ์ กับงาน
มากกว่าครอบครัว)
ที่มา: สรุปจากแนวคิดของเทนบลันเซล และคนอื่นๆ (Tenbrunsel; et al. 1995)
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3. รู ปแบบความสัมพันธ์ ทับซ้ อน เป็ นแนวคิดที่กล่าวถึง การที่ประสบการณ์หรื อเหตุการณ์
ในสภาพแวดล้ อมหนึ่ง ส่งผลต่อสภาพแวดล้ อมของอีกบทบาทหนึ่ง กล่าวคือ การทางานและชี วิ ต
ครอบครั ว ส่งผลซึ่งกันและกัน ในแง่ของการรั บเอาอารมณ์ เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรม เป็ นต้ น
ความสัมพันธ์ทบั ซ้ อนนี ้ ส่งผลทังทางบวกและทางลบ
้
เช่น ความพึงพอใจ ความเครี ยด เป็ นต้ น ดังภาพ

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน: รูปแบบความสัมพันธ์ทบั ซ้ อน
ที่มา: สรุปจากแนวคิดของเทนบลันเซล และคนอื่นๆ (Tenbrunsel; et al. 1995)
จากแนวคิดข้ างต้ น จะเห็นว่าความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว เป็ นความสัมพันธ์ทบั ซ้ อน
ประเภทหนึ่ง ซึ่งผลทางลบจะทาให้ เกิดความยากลาบากในการดาเนินชีวิตในทัง้ 2 บทบาท ซึ่งทังการ
้
ทางานและการดูแลครอบครัว ถือเป็ นหน้ าที่หลักของบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ การทาหน้ าที่หลักทังสอง
้
หน้ าที่ นีไ้ ด้ อย่างราบรื่ น จะส่ง ผลให้ บุคคลดาเนินชี วิตอย่างเป็ นสุข ทัง้ ทางกายและทางจิ ตใจ เดิม
บทบาทในครอบครัวของผู้หญิง คือ การทางานบ้ านและการเลี ้ยงดูบตุ ร ส่ วนบทบาทของผู้ชาย จะเป็ น
ผู้หารายได้ เลี ้ยงครอบครัว แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั เป็ น
แรงผลักดันให้ ผ้ หู ญิงออกมาทางานนอกบ้ านมากขึ ้น และผู้ชายต้ องเข้ าไปช่วยรับผิดชอบหน้ าที่ในบ้ าน
มากขึ ้น ดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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Feminism

ภาพประกอบ 7 แบบจาลองความทับซ้ อนขององค์ ประกอบในชีวิตของบุคคล (Overlapping-Spheres
Model)
ที่มา: Barnett. 1999
การเปลี่ยนแปลงข้ างต้ น เป็ นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ งบทบาท ที่เรี ยกว่า ความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวขึ ้น โดยกรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985) ได้ ศกึ ษาความ
ขัดแย้ งระหว่างบทบาทดังกล่าว และอธิบายว่าความขัดแย้ งระหว่างบทบาท (Interrole Conflict) เป็ น
รู ปแบบหนึ่งของความขัดแย้ ง ซึ่งเป็ นความกดดันที่เกิดจากการที่บุคคลเข้ าไปมีส่วนร่ วมในบทบาท
ต่างๆมากกว่าหนึ่ง บทบาท ซึ่งแนวคิดของกรี นเฮ้ าส์ และบู เทลล์นี ้ มีพืน้ ฐานมาจากแนวคิด ความ
ขัดแย้ งระหว่างบทบาทของ คาห์น และคนอื่นๆ (Kahn. 1964; citing Greenhaus; & Beutell. 1985) ที่
อธิบายว่า ความขัดแย้ งระหว่างบทบาท เกิดจากการที่ภาระหน้ าที่ในการเป็ นสมาชิกของกลุ่มหนึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ที่เกิ ดจากการเป็ นสมาชิ กในกลุ่ม อื่น เช่น ความต้ องการจากบทบาทการ
ทางานอาจทาให้ บุคคลทางานล่วงเวลา หรื อนางานกลับไปทาที่บ้าน ซึ่งขัดแย้ งกับความต้ องการจาก
สมาชิกในครอบครัว ที่ต้องการเวลาร่ วมกัน นอกจากนี ้การเข้ าร่ วมในบทบาทหนึ่งโดยที่ยงั นึกถึงข้ อดี
ของการเข้ าร่ วมอีกบทบาทหนึ่ง ทาให้ บุคคลรู้ สึกลาบากใจมากขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของบาร์
เน็ตต์ (Barnett. 1999) ที่เชื่อว่าความต้ องการจากการทางาน และจากครอบครัว ส่งผลให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง แก่ทัง้ ผู้หญิ ง และผู้ช าย ซึ่ง มี ข้อสันนิษฐานว่าจะส่ง ผลกระทบต่อตัวบุค คล ครอบครั ว และ
องค์การ (Bruck; Allen; & Spector. 2002)
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เนื่ องจากความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ ครอบครั วมี แง่ มุม ที่ หลากหลาย จึง มี ผ้ ูสนใจศึก ษา
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยเน้ นให้ ความสาคัญของแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ ในช่วงแรกของ
การศึก ษาในลัก ษณะของความเครี ย ดในบทบาทของงานและครอบครั ว (Netemeyer; Boles; &
McMurrian. 1996) โดยนักวิจัยในยุคแรกๆ ให้ ความสนใจความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ ครอบครั ว
เฉพาะในทิศทางเดียวคือ ด้ านการทางานที่มีผลกระทบต่อครอบครัว ต่อมามีการพัฒนาแนวคิดที่จะใช้
ในการอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับครอบครัว ในรู ปแบบของความสัมพันธ์ ทบั ซ้ อน (Carlson;
Kacmar; & Williams. 2000) ดังนี ้
1. รูปแบบความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ซึง่ มีผ้ สู นใจและนาแนวคิดเรื่ องความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครั วของกรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ มาใช้ ในการวิจัยมากขึน้ (Frone; Russell; &
Cooper. 1992a, Higgins; Duxbury; & Irving. 1992) ซึ่งเพเรวี และคนอื่นๆ (Hoftmann; & Tetrick.
2003; citing Perewee; et al. 1999?) ได้ สรุ ปโครงสร้ างของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว
เป็ น 2 ทิศทาง ได้ แก่ (1) ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว (Work Interference
with Family: WIF) หรื อความขัดแย้ งจากงานต่อครอบครัว (Work-to-Family Conflict) และ (2) ความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน (Family Interference with Work: FIW) หรื อ
ความขัดแย้ งจากครอบครัวต่องาน (Family-to-Work Conflict) (Frone; Russell; & Cooper. 1992a,
Gutek; Searle; & Klepa. 1991) ดังนัน้ ผลกระทบหรื อความขัดแย้ งจึงอาจเกิดขึน้ จากขอบข่า ยหนึ่ง
ขอบข่ายใดก็ได้ ส่งผลให้ การมีส่วนร่ วมในบทบาทหนึ่งยากลาบากขึ ้นเนื่องจากต้ องมีส่วนร่ วมในอี ก
บทบาทหนึ่ง ซึ่งความขัดแย้ งทัง้ 2 ทิศทางดังกล่าว นาไปสู่ผลกระทบ 2 ประการ คือ (1) ความขัดแย้ ง
ระหว่างงานและครอบครัวที่จะส่งผลกระทบทางอ้ อมซึง่ กันและกัน เนื่องจากมีภาระจากบทบาทที่หนัก
เกินไป และความเครี ยดที่เกิดขึ ้น และ(2) บทบาทที่เป็ นแหล่งของความขัดแย้ งนัน้ อาจได้ รับผลกระทบ
ทางลบจากการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งนันเอง
้
2. สาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ผู้ที่ศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครั วตามแนวคิดของ กรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ ไม่น้อยที่ให้ ความส าคัญกับการศึกษาในแง่ ข อง
สาเหตุของความขัดแย้ ง โดยกรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ ได้ อธิบายสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว โดยจาแนกออกเป็ น 3 แหล่ง ได้ แก่
2.1 ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีสาเหตุจากเวลา (Time-Based Conflict) เป็ น
การที่บคุ คลให้ เวลากับบทบาทใดบทบาทหนึ่งมากจนทาให้ ไม่มีเวลาให้ กับบทบาทอื่น จนไม่สามารถทา
หน้ าที่ ในอี กบทบาทได้ หรื อบางครั ง้ บุคคลอาจรู้ สึกกังวลใจกับบทบาทหนึ่งในขณะที่ ทาหน้ าที่ ในอี ก
บทบาทหนึง่
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2.2 ความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ ครอบครั ว ที่ มี ส าเหตุจ ากความเครี ย ด (Strain-Based
Conflict) ซึ่งความเครี ยดที่เกิดจากบทบาทหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นความตึงเครี ยด ความวิตกกังวล ความ
เหนื่อยล้ า อาการซึมเศร้ า ความเฉื่อยชา หรื อความฉุนเฉี ยว อาจเข้ าไปก้ าวก่าย หรื อส่งผลกระทบ กับ
บทบาทอื่น
2.3 ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั วที่ มีสาเหตุจ ากพฤติกรรม (Behavior-Based
Conflict) โดยพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ในบทบาทหนึ่ง อาจไม่สามารถนาไปใช้ ในอีกบทบาทหนึ่งก็ได้
เช่น ผู้บริ หารชาย มักมี ภ าพลักษณ์ ที่เน้ นถึง ความเชื่ อมั่นในตนเอง มี ความมั่นคงทางอารมณ์ แต่
บทบาทในครอบครัว ผู้บริ หารคนนี ้ถูกคาดหวังให้ เป็ นคนที่อบอุ่น อ่อนโยน เข้ าใจความรู้สึก และไว้ ต่อ
ความรู้สึก ซึ่งหากบุคคลไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังในแต่ละบทบาทได้
บุคคลนันจะมี
้ แนวโน้ มที่จะเผชิญกับความขัดแย้ งระหว่างบทบาทได้ ดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 8 ความไม่ส อดคล้ องระหว่างแรงกดดันของบทบาทการทางานและบทบาทภายใน
ครอบครัว (Work-Family Role Pressure Incompatibility)
ที่มา: Greenhaus; & Beutell. 1985: 78
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3. รูปแบบและสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานและครอบครัว นาเสนอโดยคาร์ ลสัน, แคค
มาร์ และวิลเลี่ยมส์ (Carlson; Kacmar; & Williams. 2000) ซึ่งเป็ นการรวมรู ปแบบ และสาเหตุของ
ความขัดแย้ ง เพื่อให้ การศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว มีความครอบคลุมมากยิ่งขึน้
คาร์ ล สัน , แคกมาร์ และวิ ล เลี่ ย มส์ จึง เสนอตารางที่ แ สดงให้ เ ห็ นว่า ความขัด แย้ ง ระหว่างงานกับ
ครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็ น 6 มิติ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้
ตาราง 1 รูปแบบและสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
รู ปแบบ
สาเหตุ

ความขัดแย้ งที่เกิดจากการ
ทางานส่ งผลกระทบต่ อ
ครอบครัว

ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ครอบครัวส่ งผลกระทบต่ อการ
ทางาน

เวลา

ความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากการท างาน ความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากครอบครั ว
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ร อ บ ค รั ว อั น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก าร ท าง าน อั น
เนื่องจากเวลาของการทางาน
เนื่องจากเวลากับครอบครัว

ความเครี ยด

ความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากการท างาน ความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากครอบครั ว
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ร อ บ ค รั ว อั น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก าร ท าง าน อั น
เนื่องจากความเครี ยดของงาน
เนื่องจากความเครี ยดจากครอบครัว

พฤติกรรม

ความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากการท างาน ความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากครอบครั ว
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ร อ บ ค รั ว อั น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก าร ท าง าน อั น
เนื่องจากพฤติกรรมการทางาน
เนื่องจากพฤติกรรมในครอบครัว

ที่มา: Carlson; Kacmar; & Williams (2000)
จากตารางที่ 1 ข้ างต้ น คาร์ ลสัน , แคกมาร์ และวิลเลี่ยมส์ (Carlson; Kacmar; & Williams.
2000) อธิบายถึงความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ที่แบ่งออกเป็ น 6 มิติ ดังต่อไปนี ้
1. ความขัดแย้ งที่เกิ ดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเนื่ องจากเวลาของการ
ทางาน (Time-Based Work Interference with Family) หมายถึง รู ปแบบของความขัดแย้ งระหว่าง
บทบาทที่เกิดขึ ้นจากสาเหตุ หรื อความจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ หรื อการให้ เวลากับการทางานมาก
จนเกิ น ไป จนกระทบ หรื อ ขัด ขวางกิ จ กรรม หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บทบาทภายใน
ครอบครัว
2. ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเนื่องจากความเครี ยดของ
งาน (Strain-Based Work Interference with Family) หมายถึ ง รู ป แบบของความขัด แย้ ง ระหว่ า ง
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บทบาทที่เกิดขึ ้นจากความเครี ยด หรื ออารมณ์ทางลบในรู ปแบบต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการทางานเข้ าไป
กระทบ หรื อขัดขวางกิจกรรม หรื อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทภายในครอบครัว
3. ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเนื่องจากพฤติกรรมการ
ท างาน (Behavior-Based Work Interference with Family) หมายถึ ง รู ป แบบของความขั ด แย้ ง
ระหว่างบทบาทที่เกิดขึ ้น เมื่อพฤติกรรม หรื อการตัดสินใจ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทางาน ไม่สอดคล้ อง
หรื อขัดขวางกับกิจกรรม หรื อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทภายในครอบครัว
4. ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานอันเนื่องจากเวลากับครอบครัว
(Time-Based Family Interference with Work) หมายถึง รูปแบบของความขัดแย้ งระหว่างบทบาท ที่
เกิดขึน้ จากสาเหตุ หรื อความจาเป็ นที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ หรื อให้ เวลากับครอบครัวมากเกินไป จน
กระทบ หรื อขัดขวางกิจกรรม หรื อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทที่มีในการทางาน
5. ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานอันเนื่องจากความเครี ยดจาก
ครอบครัว (Strain-Based Family Interference with Work) หมายถึง รูปแบบของความขัดแย้ งระหว่าง
บทบาท ที่เกิดขึน้ จากความเครี ยด หรื ออารมณ์ ทางลบในรู ปแบบต่างๆ ที่เกิดจากการทาหน้ า ที่ ใ น
ครอบครัวไปกระทบ หรื อขัดขวางกิจกรรม หรื อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทที่มีในการทางาน
6. ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากครอบครั ว ส่ง ผลกระทบต่อ การท างานอัน เนื่ อ งจากพฤติ ก รรม
ในครอบครัว (Behavior-Based Family Interference with Work) หมายถึง รูปแบบของความขัดแย้ ง
ระหว่างบทบาท ที่เกิดขึ ้น เมื่อพฤติกรรม หรื อการตัดสินใจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทาหน้ าที่ในครอบครัว
ไม่สอดคล้ อง หรื อเข้ าไปขัดขวางกิจกรรม หรื อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทที่มีในการทางาน
จากการศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ผู้วิจยั พบว่า ในการศึกษาความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครั ว มี มุม มองที่ หลากหลาย ขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึก ษา เช่น เน้ น
การศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับบทบาทต่างๆ ภายในครอบครัว (Holahan; & Gilbert. 1979,
Burke; Weir; & DuWors. 1979, Bohen; & Viveros-Long. 1981, Wiley. 1991, สุพจน์ พันธนียะ. 2542,
ตติยา เอมซ์บตุ ร. 2542) นอกจากนี ้ยังมีบางงานวิจยั ที่เน้ นศึกษาทิศทางของความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัว อันได้ แก่ ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และความขัดแย้ ง
ที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน (Netemeyer; Boles; & McMurrian. 1996, นวลฉวี
ประเสริ ฐสุข. 2542, นัฏชุกา คาวินิจ. 2551, เชลิสา ศิริมหันต์. 2551) และงานวิจยั บางส่วนที่เน้ น
ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ได้ แก่ ความขัดแย้ งจากความเครี ยด, จากเวลา
และจากพฤติกรรม (Stephen; & Sommer. 1996) นอกเหนือจากนี ้ยังมีงานวิจยั ของคาร์ ลสัน, แคกมาร์
และวิลเลียมส์ (Carlson; Kacmar; & Williams. 2000) ที่ศกึ ษาทังทิ
้ ศทาง และสาเหตุของความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว ได้ แก่ ความก้ าวก่ายครอบครัวอันเนื่องจากเวลาของการทางาน เนื่องจาก
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ความเครี ยด และเนื่องจากพฤติกรรม (Time-Based/Strain-Based/Behavior-Based WIF) และความ
ก้ าวก่ายงานของครอบครัวอันเนื่องจากเวลา เนื่องจากความเครี ยด และเนื่องจากพฤติกรรม (TimeBased/Strain-Based/Behavior-Based FIW)
สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว 2 ทิศทาง ได้ แก่
ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่ งผลกระทบต่อครอบครัว และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัว
ส่งผลกระทบต่อการทางาน เนื่องจากมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั อีกทังยั
้ งสามารถอธิบาย
อิทธิพลของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ที่สง่ ผลต่อกันและกันได้ อีกด้ วย
การวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น เกี่ ย วกับ มุม มองในการศึก ษาความขัด แย้ ง ระหว่ า งงานกับ
ครอบครัวที่มีหลากหลาย ตามแนวคิดทาให้ องค์ประกอบในการศึกษาแตกต่างกันไป จึงเป็ นเหตุให้ การ
วัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวแตกต่างกันออกไปด้ วย ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ด้ วยการวัดความขัดแย้ งระหว่างบทบาท
เฉพาะ โดย โฮลาแฮน และกิลเบิร์ท (Holahan; & Gilbert. 1979) เชื่อว่า ความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว เป็ นความขัดแย้ งระหว่างบทบาท ตามทฤษฎี บทบาท (Role Theory) จึงวัดความขัดแย้ ง
ระหว่างบทบาทเฉพาะ 6 บทบาท ที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทภายในครอบครัว บทบาทที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทางาน และบทบาทส่วนตัวของบุคคล ดังต่อไปนี ้ คือ 1) บทบาทการเป็ นพนักงานกับสามี/ภรรยา 2)
บทบาทการเป็ นพนักงานกับพ่อแม่ 3) บทบาทการเป็ นพนักงานกับตัวเอง 4) บทบาทการเป็ นสามี/
ภรรยากับพ่อแม่ 5) บทบาทการเป็ นสามี/ภรรยากับตัวเอง และ 6) บทบาทการเป็ นพ่อแม่กบั ตัวเอง อีก
ทัง้ โบเฮน และ ไวเวอโรส์ - ลอง(Bohen; & Viveros-Long. 1981) พัฒ นาแบบสอบถามความเครี ยด
ระหว่างบทบาทของงานกับครอบครัว (Job-Family Role Strain Scale) ซึ่งวัดใน 3 มิติ ได้ แก่ งานกับ
การเป็ นพ่อแม่, งานกับการเป็ นสามี/ภรรยา และความขัดแย้ งระหว่างบทบาททัว่ ไป
2. การวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ด้ วยการวัดทิศทางของความขัดแย้ งระหว่าง
งานกับครอบครัว โดยเบอร์ เลย์ (Burley. 1989) ที่สร้ างแบบวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
ตามแนวคิดของ ของกรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985) ที่ จ าแนกความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวออกเป็ น 2 ทิศทาง คือ ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 8 ข้ อ (ทิศทางละ 4 ข้ อ) ที่เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง โดยเป็ นคาถามที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทในชีวิตกับบทบาทของการทางาน
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นอกจากนี ้ยังมีแบบวัดของเนเตมาเยอร์ , โบส์ และ แมกซ์เมอร์ เรี ยน (Netemeyer; Boles; &
McMurrian. 1996) ที่วดั ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว 2 ทิศทางเช่นเดียวกับเบอร์ เลย์ แต่ใช้
แบบวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวที่พฒ
ั นาขึ ้น จานวน 10 ข้ อ ซึ่งเป็ นข้ อคาถามทิศทางละ
5 ข้ อ ที่มีรายละเอียดของการวัดที่เน้ นเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดจากเวลา และความเครี ยดที่เกิดจาก
บทบาทงานและครอบครัว
3. การวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ด้ วยการวัดสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่าง
งานกับ ครอบครั ว โดย สตี เ ฟ่ น และซอมเมอร์ (Stephen; & Sommer. 1996) ศึก ษาความขัด แย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวโดยศึกษาใน 3 ประเด็น ซึง่ เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ ง คือ ความขัดแย้ งจาก
ความเครี ยด, จากเวลา และจากพฤติกรรม ตามแนวคิดของ กรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ (Greenhaus; &
Beutell. 1985) ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 14 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4. การวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ด้ วยการวัดทิศทาง และสาเหตุของความ
ขัด แย้ ง ระหว่า งงานกับ ครอบครั ว โดย คาร์ ล สัน , แคกมาร์ และวิ ล เลี ย มส์ (Carlson; Kacmar; &
Williams. 2000) ได้ พัฒ นาแบบวัดความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับครอบครั ว โดยทาการศึกษาความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวในมิติที่หลากหลาย (Multi-Simentional) ทังทิ
้ ศทาง และสาเหตุของ
ความขัดแย้ ง ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวอันเนื่องจากเวลาของการทางาน เนื่องจากความเครี ยด และเนื่องจากพฤติกรรมของการ
ทางาน (Time-Based/Strain-Based/Behavior-Based WIF) ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87, 0.85
และ 0.78 ตามลาดับ และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานอันเนื่องจาก
เวลา เนื่องจากความเครี ยด และเนื่องจากพฤติกรรมในบทบาทของครอบครัว (Time-Based/StrainBased/Behavior-Based FIW) ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79, 0.87 และ 0.85 ตามลาดับ โดยแบบ
วัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวฉบับนี ้ ประกอบด้ วย 18 ข้ อคาถาม (องค์ประกอบละ 3 ข้ อ) ที่
เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ คะแนนความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว อยูร่ ะหว่าง 18 ถึง 90 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนแบบวัดสูง จะเป็ นผู้ที่มีความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวสูง
ดังนันในงานวิ
้
จยั เรื่ องนี ้ผู้วิจยั จะใช้ แบบวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวตามแนวคิด
ของ คาร์ ลสั น , แคกมาร์ และวิ ล เลี ย มส์ (Carlson; Kacmar; & Williams. 2000) เนื่ อ งจาก
มี องค์ประกอบที่ ครอบคลุม สาเหตุ และทิ ศทางของความขัดแย้ ง ของความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ
ครอบครัว นอกจากนี ้ยังเป็ นแบบวัดที่ได้ รับความนิยมในการนาไปใช้ วดั ความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
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ครอบครัว และมีคา่ ความเชื่อมัน่ สูงอีกด้ วย
จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
ผู้วิจัยขอประยุกต์แบบจ าลองของ กรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ (Greenhaus; & Beutell. 1985) ซึ่ง เสนอ
ปั จจัยของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ต่อสาเหตุของความขัดแย้ ง 3 ประเภท ได้ แก่ เวลา
ความเครี ยด และพฤติกรรม มาเป็ นแนวคิดพื ้นฐานในการสร้ างแบบจาลองสมมติฐานที่ใช้ ในการวิจัย
ครัง้ นี ้ โดยจะมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ รวมถึงผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว

3. ปั จจัยเชิงสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครั ว
เบลลาเวี ยและฟรอน (Bellavia; & Frone. 2005) เสนอปั จ จัยเชิ ง สาเหตุของความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อม
ของครอบครัว และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
งานวิ จัย หลายงานศึก ษาตัว แปรด้ า นคุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความขัด แย้ ง
ระหว่า งงานกับ ครอบครั ว ได้ แ ก่ เพศ (ฐิ ติวัฒ น์ ปรี เ ปรม. 2553, อรชุลี เตี ย วพิ พิ ธ พร. 2553) อายุ
สถานภาพครอบครัว อายุของบุตรคนล่าสุด ประเภทของงาน และบุคลิกภาพ เช่น การยึดติดความ
สมบูรณ์ แบบ (Perfectionism) และการติดงาน (Workaholic) (Russo; & Waters. 2006, Zhang; &
Liu. 2011) ความโดดเด่ น ของบทบาท (Role Salience) (Gahan; & Abeysekera. n.d.: Online,
Charles; Richard; & Raj. 1991, Noor. 2004) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Cinamon. 2006)
เป็ นต้ น แต่ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะเลือกศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัวที่สอดคล้ องกับบริ บทที่จะศึกษา 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครั ว การยึดติดความสมบูรณ์ แ บบ และทุนทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวก โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
ความโดดเด่ นของบทบาทระหว่ างงานกับครอบครัว (Work-Family Role Salience)
ความหมายของความโดดเด่นของบทบาทระหว่างานกับครอบครัว
บทบาท เป็ นตาแหน่ง ทางสังคม (Merton. 1957) ซึ่ง แต่ละบุคคลมี หลากหลาย และแต่ละ
บทบาทแสดงถึงอัตลักษณ์ ของบุคคลที่แตกต่างกันไปตามโครงสร้ างทางสังคม อย่างไรก็ตามบุคคล
ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับบทบาทเหล่านันอย่
้ างเท่าเทียมกัน (Thoits. 1995)
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ความโดดเด่นของบทบาท (Role Salience) หมายถึง บทบาทที่บคุ คลให้ ความสาคัญ ด้ วยการ
ทุ่มเททัศนคติ อารมณ์ ความรู้ สึก การเข้ าร่ วมในบทบาท และความรู้ เกี่ยวกับบทบาท (Matzeder; &
Krieshok. 1995)
ความโดดเด่นของบทบาทในชีวิต (Life Role Salience) เป็ นความเชื่อ และทัศนคติของบุคคล ที่
เกี่ยวข้ องกับ 3 ประเด็น ได้ แก่ ความเกี่ยวข้ องของบุคคลกับบทบาท (Personal Relevance of a Role)
มาตรฐานของผลการดาเนินการของบทบาท (Standards for Performance of the Role) และทรัพยากร
ส่วนบุคคล (Manner in which Personal Resources) เช่น เวลา เงิน และพลังงาน ที่เกี่ยวข้ องกับความ
ผู ก พั น กั บ ผลการด าเนิ น การของบทบาท (Performance of the Role) (Amatea; Cross; Clark; &
Bobby. 1986)
ความโดดเด่ น ของ บทบาท ( Role Salience or Importance) ( Martire; Stephens; &
Townsend. 2000) หรื อการให้ ความสาคัญกับบทบาท (Role Centrality) หรื อความผูกพันในบทบาท
(Role Commitment) (Brown; Bifulco; & Harris. 1987) หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุค คล (Personal
Involvement) (Frone; Russell; & Cooper. 1995) ทาให้ บคุ คลมีความหมาย มีคณ
ุ ค่า และมีเป้าหมาย
ซึง่ ความโดดเด่นของบทบาทเริ่มมีการให้ ความสาคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ความโดดเด่นของบทบาท หรื อการให้ ความสาคัญกับบทบาท (Role Importance) หรื อความ
ผู ก พั น ใ น บ ท บ า ท ( Role Commitment) ( Bagger; & Gutek. 2008, Bielby; & Bielby. 1989,
Rosenberg. 1979) หรื อ การให้ ค วามส าคัญ กับ บทบาท (Role Centrality) (Martire; Stephens; &
Townsend. 2000) เป็ นการที่บคุ คลให้ ความหมาย ให้ คณ
ุ ค่า และกาหนดเป้าหมายของตนเอง
จากความหมายของความโดดเด่นของบทบาทที่กล่าวมานัน้ สามารถสรุปได้ ว่า ความโดดเด่น
ของบทบาท หมายถึง การให้ ความสาคัญ หรื อความผูกพันกับบทบาทในชีวิตของบุคคล เช่น บทบาท
ความเป็ นพ่อแม่ เป็ นพี่น้อง เป็ นลูก เป็ นสามีภรรยา เป็ นพนักงาน เป็ นต้ น ซึ่งสามารถแสดงออกมาใน
รูปแบบของความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม
แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความโดดเด่นของบทบาทระหว่างานกับครอบครัว
ความโดดเด่นของบทบาท มี พื น้ ฐานความคิดมาจาก ทฤษฎี อัตลักษณ์ ทางสัง คม (Social
Identity Theory) ของสไตร์ เกอร์ (Stryker. 1968, 1980) ซึง่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ บทบาท
ของการทางานและบทบาทภายในครอบครัว ความเครี ยด และตัวบุคคล (Wiley. 1991) โดยอัตลักษณ์
เป็ นการระบุคุณ ลักษณะแก่บุคคล ด้ วยบทบาทเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่ มี หลายบทบาทในเวลา
เดียวกัน เช่น บทบาทของการเป็ นพ่อแม่ สามีภรรยา พี่น้อง เพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้ างาน เป็ นต้ น
ซึ่งบทบาทเหล่านันจ
้ าเป็ นต้ องใช้ การจัดการที่หลากหลาย เนื่องจากความคาดหวังต่อบทบาทมีความ

40
แตกต่างกัน โดยความแตกต่างในบทบาทนันถู
้ กอธิบายด้ วย ความโดดเด่นของบทบาท หรื ออัตลักษณ์
(Role or Identity Salience) (Stryker. 1968, Wiley. 1991, Lobel. 1991) ซึ่ง เป็ น ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ
บทบาทที่บุคคลเข้ าไปมีส่วนร่ วม และยึดถือเป็ นอัตลักษณ์ของตน (Stryker; & Serpe. 1982, Thoits.
1991, 1992) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การรับรู้ ตัวตนของบุคคล (Self-Perception) บนพืน้ ฐานของ
บทบาททางสังคม และแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของบทบาทดังกล่าว และเนื่องจากแต่ละ
บุคคลมีบทบาทที่ต้องเข้ าไปเกี่ยวข้ องมากกว่า 1 บทบาท ดังนันบุ
้ คคลจะเลือกที่จะให้ ความสาคัญกับ
บทบาทใดบทบาทหนึ่งมากกว่าบทบาทอื่น (Thoits, 1992) ซึ่งการให้ ความสาคัญกับบทบาทของการ
ทางาน (Work Centrality) เป็ นการมุ่งให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นหลัก ส่วนการให้ ความสาคัญ
กับ บทบาทภายในครอบครั ว (Family Centrality) เป็ น การมุ่ง ให้ ค วามส าคัญ กับ บทบาทภายใน
ครอบครัวเป็ นหลัก ในการให้ ความสาคัญกับบทบาทใดนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ความผูกพันในบทบาท ซึ่งบุค คล
จะแสดงพฤติกรรม และมีอตั ลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบทบาท เป็ นผลให้ บคุ คลแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเป็ นพ่อแม่ หรื อสามีภรรยา ในขณะที่อยู่บ้าน และ
การเป็ นเพื่อนร่ วมงานและเป็ นหัวหน้ างาน ในขณะอยู่ที่ทางาน เป็ นต้ น ที่ผ่านมาการศึกษาความโดด
เด่นของบทบาท ยังมีไม่มากนัก จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่า การศึกษา
ความโดดเด่นของบทบาท มี 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่
1. การศึก ษาระดับ ความโดดเด่น ของบทบาท และท าการจ าแนกกลุ่ม ซิ เ นม่อ น และริ ช
(Cinamon; & Rich. 2002a, 2002b) เชื่อว่าในการที่บคุ คลจะให้ ความสาคัญกับบทบาทใดนัน้ จะต้ อง
พิจ ารณาจากหลากหลายองค์ประกอบ ดัง นัน้ บุคคลจะไม่สามารถให้ ความส าคัญกับบทบาทใด
บทบาทหนึ่ง เพี ย งบทบาทเดี ย ว ซิ เ นม่อ น และริ ช จึง เสนอรู ป แบบของความโดดเด่น ของบทบาท
4 รู ปแบบ จาแนกตามระดับการให้ ความสาคัญกับบทบาทระหว่างการทางานและบทบาทภายใน
ครอบครัว ดังนี ้
1. โดดเด่นทัง้ 2 บทบาท (Dual Profile) เป็ นการให้ ความสาคัญในระดับสูงกับทังบทบาท
้
การทางาน และบทบาทภายในครอบครัว
2. ไม่โดดเด่นทัง้ 2 บทบาท (Low Importance Profile) เป็ นการไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับทัง้
บทบาทการทางาน และบทบาทภายในครอบครัว
3. โดดเด่นในบทบาทของการทางาน (Work Profile) เป็ นการให้ ความสาคัญกับบทบาท
ของการทางานมาก ในขณะที่ให้ ความสาคัญกับบทบาทภายในครอบครัวเพียงเล็กน้ อย
4. โดดเด่นในบทบาทภายในครอบครัว (Family Profile) เป็ นการให้ ความสาคัญกับบทบาท
ภายในครอบครัว ในขณะที่ให้ ความสาคัญกับบทบาทของการทางานเพียงเล็กน้ อย
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นอกจากนี ้ในการศึกษากลุม่ คูส่ มรสที่ทางานนอกบ้ านทังคู
้ ่ ซึง่ ส่งผลให้ ทงคู
ั ้ ร่ ับแรงกดดันทังจาก
้
การทางานและบทบาทในครอบครัว (Parasuraman; & Greenhaus. 2002) โดยการศึกษาความโดด
เด่นของบทบาทในแง่ของระดับความยึดติดและผูกพันของคูส่ มรสที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทของงานและ
ครอบครัว มีข้อเสนอแนะให้ มีการใช้ แนวคิดความโดดเด่นของบทบาท ผนวกกับประเภทของคู่สมรส
ตามทฤษฎี อั ต ลั ก ษณ์ ทางสั ง คม (Amatea; Cross; Clark; & Bobby. 1986, Parasuraman; &
Greenhaus. 2002) ดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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1
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ภาพประกอบ 9 ประเภทของคูส่ มรส จาแนกตามความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
ที่มา: Parasuraman; & Greenhaus. 2002
จากกราฟข้ างต้ น เห็นได้ ว่ามี การจ าแนกประเภทของคู่ส มรสตามการให้ ค วามส าคัญ กับ
บทบาทระหว่างงานกับครอบครัวของทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชาย ซึ่งสามารถจาแนกประเภทของคูส่ มรสได้ 5
กลุม่ ได้ แก่
1. กลุ่มดังเดิ
้ ม (Traditional) ซึ่งเป็ นคู่สมรสที่ผ้ ชู ายให้ ความสาคัญกับการทางาน และผู้ หญิง
ให้ ความสาคัญกับครอบครัว
2. กลุ่ม ร่ วมสมัย 1 (Modern 1) ซึ่ง เป็ นคู่สมรสที่ ทัง้ คู่ให้ ความส าคัญกับความต้ องการของ
ครอบครัว และมองบทบาทในการทางานรองลงมา
3. กลุ่ม ร่ ว มสมัย 2 (Modern 2) ซึ่ง เป็ น คู่ส มรสที่ ทัง้ คู่ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ทัง้ บทบาทในการ
ทางานและครอบครัวอย่างสมดุล
4. กลุ่มร่ วมสมัย 3 (Modern 3) ซึ่งเป็ นคู่สมรสที่ทงคู
ั ้ ่ให้ ความสาคัญกับการทางาน โดยมอง
ความรับผิดชอบในครอบครัว มีความสาคัญรองจากเป้าหมายในงาน
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5. กลุ่มร่วมสมัย 4 (Modern 4) ซึ่งเป็ นคูส่ มรสที่ตรงข้ ามกับกลุ่มดังเดิ
้ ม โดยที่กลุ่มนี ้ผู้ชายจะ
ให้ ความสาคัญกับครอบครัว ในขณะที่ผ้ หู ญิงให้ ความสาคัญกับงาน
2. การศึกษาระดับความโดดเด่นของบทบาท จากการศึกษาของโลเบล (Lobel. 1991) และ
วิเลย์ (Wiley. 1991) ที่กล่าวว่า หากบุคคลให้ ความสาคัญกับบทบาทใด จะเกิดความผูกพัน และทุม่ เท
ทัง้ เวลาและพลัง งานไปกับบทบาทนัน้ ซึ่ง ขัดแย้ ง กับทฤษฎี อัตลัก ษณะทางสัง คม ของสไตร์ เ กอร์
(Stryker. 1968, 1980) ที่ เกี่ ยวข้ องกับความสัม พันธ์ ระหว่างตัวบุคคลและสังคม และการจัด ล าดับ
ความสาคัญในบทบาทชีวิตของบุคคลที่ขึน้ อยู่กับความโดดเด่นของบทบาทแต่ละบทบาทที่ บุค คล
ยึดถือ อย่างไรก็ตามบุคคลอาจจะประเมินค่าความสาคัญของบทบาทระหว่างงานและครอบครัวเป็ น
หลายระดับ (Thompson; & Bunderson. 2001) ยกตัวอย่างเช่น บุคคลอาจให้ ความสาคัญกับงานใน
ระดับสูง แต่ให้ ความสาคัญ กับครอบครัวในระดับต่า ในขณะที่อีกคนให้ ความสาคัญกับทัง้ 2 ด้ าน
เท่ากัน หรื อให้ ความสาคัญกับทัง้ บทบาทของการทางานงานและบทบาทภายในครอบครัวสูง ทัง้ คู่
(Rothbard; & Edwards. 2003) ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ บคุ คลทุม่ เทเวลาไปกับบทบาทที่ตนให้ ความสาคัญ
มากกว่ า ส่ ง ผลให้ บ ทบาทสอดแทรกซึ่ ง กัน และกัน (Lobel. 1991, Rothbard; & Edwards. 2003)
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาล่ า สุ ด ของกรี นเฮ้ าส์ และโพเวลล์ ( Greenhaus; & Powell. 2003)
พบความสัมพันธ์ของความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัวของบุคคล มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน หรื อของครอบครัว เมื่อประสบความขัดแย้ ง
องค์ประกอบและการวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง สามารถสรุป องค์ประกอบและการวัดความโดดเด่นของ
บทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ได้ ดงั นี ้
1. การวัดด้ วยข้ อคาถามข้ อเดียว ซึ่งเป็ นการถามเกี่ ยวกับสิ่งสาคัญที่สุดในชีวิต ด้ วยการให้
ประมาณค่า 5 ระดับ ทังงานและครอบครั
้
ว (Stoner; Hartman; & Raj. n.d.)
2. การวัดทังในมิ
้ ตขิ องงานและครอบครัว ด้ วยการประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง จานวน 6 ข้ อ ซึ่งมีตวั อย่างข้ อคาถาม โดยแยกแต่ละมิติออกจากกัน เช่น สิ่ง
สาคัญที่สดุ ที่เกิดขึ ้นในชีวิต คือการทางาน (ครอบครัว), งาน (ครอบครัว) เป็ นศูนย์กลางของชีวิต, ท่าน
เห็นว่าเป้าหมายหลักของชีวิตควรมุ่งไปที่การทางาน (ครอบครัว), การได้ ทางาน (ได้ อยู่กบั ครอบครัว)
เป็ นสิ่งที่ทาให้ ชีวิตมีคา่ เป็ นต้ น โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.76 ถึง 0.79 และในการแปลผล มี
การพิ จ ารณาจากค่า เฉลี่ ย หากมิ ติ ใ ดมี ค่ า เฉลี่ ย มากกว่ า ถื อ ว่ า บุค คลโดดเด่ น ในบทบาทนัน้ ๆ
(Noor. 2004)
3. แบบวัดความโดดเด่นของบทบาทชีวิต (Life Role Salience Scale: LRSS) ของ อเมเที ย
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และคนอื่นๆ (Amatea; Cross; Clark; & Bobby. 1986) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 10 ข้ อ เป็ น
แบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งคะแนนจะมี 2 ส่วน
ตามองค์ประกอบของความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว คือ
3.1 ความโดดเด่นของบทบาทงาน ซึ่งเกี่ ยวกับการให้ คุณค่าแก่ง าน (Occupation Role
Reward Value) และความผูกพันในบทบาทของการทางาน (Occupation Role Commitment) โดย
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 10 ข้ อ
3.2 ความโดดเด่น ของบทบาทครอบครั ว ซึ่ง เกี่ ย วกับ การให้ คุณ ค่า แก่ ก ารเป็ น พ่ อ แม่
(Parental Role Reward Value) ความผู ก พั น ในบทบาทของความเป็ นพ่ อ แม่ ( Parental Role
Commitment) การให้ คณ
ุ ค่าแก่การเป็ นคูส่ มรส (Marital Role Reward Value) ความผูกพันในบทบาท
ของการเป็ นคู่สมรส (Marital Role Commitment) การให้ คุณค่าแก่การดูแลบ้ าน (Homecare Role
Reward Value) และ ความผูกพันในบทบาทของการดูแลบ้ าน (Homecare Role Commitment) โดย
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 30 ข้ อ
4. แบบวัดความโดดเด่นระหว่างบทบาทงานกับครอบครัว (Work and Family Role Salience)
ของนอร์ (Noor. 2004) ที่ พัฒ นาแบบวัดความโดดเด่นระหว่างงานกับครอบครั ว และแบ่ง แบบวัด
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ แบบวัดความโดดเด่นของบทบาทการทางาน และแบบวัดความโดดเด่นของ
บทบาทภายในครอบครั ว ซึ่ง ประกอบด้ วยข้ อคาถามจ านวน 6 ข้ อ ในแต่ละแบบวัด เป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งคะแนนที่สูง แสดงถึงการให้
ความสาคัญกับบทบาทนันมากกว่
้
าอีกบบาทหนึ่ง โดยตัวอย่างข้ อคาถาม ได้ แก่ สิ่งสาคัญที่สดุ ในชีวิต
คือการได้ ทางาน (หรื อครอบครัว) และงาน (หรื อครอบครัว) ควรได้ รับการให้ ความสาคัญยิ่งในชี วิต
เป็ นต้ น ซึง่ แบบวัดดังกล่าว มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76 และ 0.79 ตามลาดับ
5. แบบวัดความผูกพันในบทบาท (Role Commitment) หรื อความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
บทบาทของการทางาน และบทบาทภายในครอบครัว เป็ นภาษาตุรกีขึ ้น (Çarikçi; Antalyali; & Oksay.
2010) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 12 ข้ อ โดยเป็ นคาถามที่เกี่ยวข้ องกับความผูกพันต่อบทบาท
ของการทางาน จานวน 6 ข้ อ และคาถามที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทภายในครอบครัว จานวน 6 ข้ อ โดยมี
ตัวอย่างข้ อคาถาม เช่น การตังใจท
้ างาน เป็ นสิ่งที่สาคัญในชีวิตของฉัน และ การร่ วมกิจ กรรมกับ
ครอบครัว เป็ นสิ่งสาคัญสาหรับฉัน เป็ นต้ น เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.71
สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะใช้ แบบวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครั ว
ตามแนวคิดของ อเมเทีย และคนอื่นๆ (Amatea; Cross; Clark; & Bobby. 1986) เพื่อให้ การวัดความโดด
เด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครั ว และในการแปลผล เป็ นการจ าแนกพนักงานคุมประพฤติ
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ออกเป็ น 2 กลุม่ ตามระดับการให้ ความสาคัญกับบทบาทระหว่างการทางานและบทบาทภายในครอบครัว
(Cinamon; & Rich. 2002a, 2002b) ได้ แก่ 1) โดดเด่นในบทบาทของการทางาน (กลุ่มที่ให้ ความสาคัญ
กับบทบาทของการทางานมากให้ ความสาคัญกับบทบาทภายในครอบครัว) และ 2) โดดเด่นในบทบาท
ภายในครอบครัว (กลุ่มที่ให้ ความสาคัญกับบทบาทภายในครอบครัว และให้ ความสาคัญกับบทบาทของ
การทางาน)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
กาฮัน และอเบเซเกระ (Gahan; & Abeysekera. n.d.) ศึกษาผลกระทบของความโดดเด่นของ
บทบาทที่มีต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และพบว่า ทังความขั
้
ดแย้ งที่เกิดจากครอบครัว
ส่งผลกระทบต่อการทางาน (FIW) ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว (WIF)
และความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับครอบครั วโดยรวม มี ความสัม พันธ์ กับความโดดเด่นของบทบาท
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงาน
กับครอบครั ว และความสุขใจของผู้หญิ ง ของนอร์ (Noor. 2004) ที่ พ บว่า ความขัดแย้ ง ที่ เกิ ด จาก
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน มีความสัมพันธ์ กับความโดดเด่นของบทบาท นอกจากนี ย้ ังมี
ผลการวิจยั ที่พบว่าความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวโดยรวม มีความสัมพันธ์ กับความโดดเด่น
ของบทบาท คือ ผลการวิจัยของ สโตเนอร์ ฮาร์ ทแมน และอโรรา (Stoner; Hartman; & Raj. n.d.)
ที่ศกึ ษาเรื่ องความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว กรณีศกึ ษาผู้จดั การหญิง จานวน 633 คน
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว ผู้วิจยั คาดว่า ทังความขั
้
ดแย้ งที่เกิ ดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และ
ความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความโดดเด่น
ของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
การยึดติดความสมบูรณ์ แบบ (Perfectionism)
ปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว คือ การยึดติดความสมบูรณ์
แบบ (Perfectionism) ซึ่ง เป็ นความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผล ที่ เชื่ อว่าการกระทาทุกอย่างต้ องมีความ
สมบูรณ์ แบบผู้ที่ยึดติดความสมบูรณ์ แ บบ จะตัดสินใจโดยยึดพื น้ ฐานของตนเองเป็ นส าคัญ หรื อ
คานึงถึงปั จจัยที่จะนามาซึ่งความสมบูรณ์แบบของตนเอง เช่น ครอบครัว เพื่อน หรื อสภาพแวดล้ อม
ต่างๆ จึงส่งผลให้ ผ้ ทู ี่ยึดติดความสมบูรณ์แบบแสดงพฤติกรรมตามความต้ องการของครอบครั วและ
สังคม (Pitts. 2008: Online) ซึ่งในการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผู้วิจยั จะ
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ แนวคิด องค์ประกอบและการวัด รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการยึดติด
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ความสมบูรณ์แบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
แนวคิดเกี่ยวกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
การยึดติดความสมบูรณ์ แบบในมุม มองของนักจิ ตวิทยานัน้ มี รากฐานมาจากแนวคิด ของ
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่ได้ เสนอทฤษฎีบุคลิกภาพในปี ค.ศ. 1923 โดยอธิ บายองค์ประกอบของ
บุคลิกภาพ 3 องค์ประกอบ คือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์ อีโก้ (Superego) ซึง่ อิด เป็ นพลังที่ติด
ตัวบุคคลมาตังแต่
้ เกิด ทาให้ มีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ เกิดความสุข หรื อเพื่อแสวงหาความสุข พลังนี ้เกิด
จากความต้ องการซึ่งเป็ นสัญชาตญาณของบุคคล คือ สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตและการดารงพันธุ์
(Life Instinct and Sexual Instinct) ท าให้ เกิ ด ความหิ ว กระหาย และมี แ รงขั บ ทางเพศ บุ ค คล
จึ ง พยายามแสดงพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ให้ ได้ ใ นสิ่ ง ที่ ต้ อ งการจนเกิ ด ความสุ ข และความพึ ง พอใจ
สัญชาตญาณอีกอย่างหนึ่งคือ สัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instinct) ทาให้ บคุ คลแสดงความ
ก้ าวร้ าวออกมา ซึง่ พฤติกรรมที่เกิดจาก อิด จะไม่คานึงถึงเหตุผล ความถูกต้ อง ดีงามหรื อความเป็ นจริ ง
ในสังคมสิ่งแวดล้ อมใดๆ จะคานึงถึงแต่ความสุขความสมหวังที่ได้ รับจากการแสดงพฤติกรรมเท่านัน้
ส่วน อีโก้ เป็ นพลังซึ่งทาให้ เกิดพฤติกรรมที่มี เหตุผล สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งและควบคุมอิด
ให้ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ถูกต้ อง ดีงาม สาหรับ ซูเปอร์ อีโก้ เป็ นพลังซึ่งทาให้ เกิดพฤติกรรมที่
สอดคล้ องกับคุณค่าและศีลธรรม ซึง่ โดยมากได้ รับการถ่ายทอดจากครอบครัวและศาสนา ทาให้ บคุ คล
มุ่งไปสู่ความสมบูรณ์แบบ ซึ่งการยึดติดความสมบูรณ์แบบจะเป็ นคุณลักษณะหนึ่งของอีโก้ (Thorne;
& Henley. 2005: 435)
จากการศึกษาของผู้วิจยั ด้ านความเครี ยดมากมาย (Burns; & Beck. 1978) ได้ ศึกษาการยึด
ติดความสมบูรณ์ แบบ เป็ นความผิดปกติของทัศนคติ ที่คิดว่า ตนเองต้ องสมบูรณ์ แบบ เพื่อให้ ได้ รับ
ความรั ก และการยอมรั บ จากผู้อื่ น (I must be perfect in order to be love) โดยการยึ ด ติ ด ความ
สมบูรณ์แบบ เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน โดยมีการตังเป้
้ าหมายการทางานไว้
สูง รวมทังมี
้ การประเมินเชิงวิพากในพฤติกรรมของตนเองมากจนเกินไป (Flett; & Hewitt. 2002, Frost;
et al. 1990) ซึง่ คอนเวย์ (Convey. 2000) กล่าวว่า สิ่งสาคัญอยูท่ ี่ การแบ่งแยกระหว่างความปรารถนา
ที่จะทาบางสิ่งบางอย่างกับประสิทธิภาพในการทาสิ่งนัน้ ดังนันผู
้ ้ ที่มีลกั ษณะยึดติดความสมบูรณ์แบบ
จะเป็ นผู้ที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์สงู มาก และให้ ความสาคัญกับรายละเอียดต่างๆ (Flett; & Hewitt. 2006)
องค์ประกอบและการวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
การศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ในช่วงแรกเริ่มต้ นจากการศึกษาในแง่มมุ ของจิตวิทยา
คลินิก และจิตเวชศาสตร์ ดังนันในช่
้ วงนันของการศึ
้
กษา มุมมองของการยึดติดความสมบูรณ์แบบ เป็ น
ความผิดปกติด้านการปรับตัว (Maladaptive) และเป็ นสัญญาณของความผิดปกติทางจิต (Burns.
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1980, Pacht. 1984) นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์แบบในลักษณะองค์ประกอบ
เดียว (One-Dimensional Characteristic) โดยเน้ นการกาหนดมาตรฐานของตนเองไว้ สงู เกินกว่าที่จะ
ทาได้ จริ ง จึงส่งผลให้ เกิดความเครี ยดกับการพยายามไปให้ ถึงเป้า หมายที่เป็ นไปไม่ได้ ตลอดเวลา ด้ วย
เหตุนี ้จึงเป็ นการขัดขวางความสาเร็ จ ซึ่งนอกจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบในแง่มมุ นี ้ จะเป็ นการ
ลดประสิทธิภาพในการทางานแล้ ว ยังทาให้ สขุ ภาพอ่อนแอ ระดับการควบคุมตนเองลดลง สัมพันธภาพ
ไม่ราบรื่ น และยังส่งผลให้ การเห็นคุณค่าในตัวเองต่าด้ วย อีกทังยั
้ งทาให้ บคุ คลมีแนวโน้ มที่จะเกิดความ
ผิดปกติทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้ า วิตกกังวล เป็ นต้ น (Burns. 1980, Garner; Olmstead; & Polivy.
1983) ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์แบบ เน้ นการวัดความคิดเกี่ยวกับการยึด
ติดความสมบูรณ์แบบในองค์ประกอบเดียวนี ้ เบิร์น (Burns. 1980) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดที่มี 10 ข้ อคาถาม
เรี ยกว่า แบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์ แบบของเบิร์น (Burns Perfectionism Scale) ต่อมา การ์
เนอร์ ; โอมสเตด; และ โพลิ วี (Garner; Olmstead; & Polivy. 1983) ที่ ให้ ความส าคัญกับการศึกษา
ความผิ ด ปกติใ นการกิ น (Eating Disorders) ได้ เ พิ่ ม เติม ข้ อ ค าถามอี ก 6 ข้ อ ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ตังเป้
้ าหมายส่วนบุคคลที่สูง (High Personal Goals) และการรับรู้ ถึงแรงกดดันของผู้ปกครองให้ ตน
ต้ องสมบูรณ์แบบ (Perceived Parental Pressure to be Perfect) แล้ วเรี ยกแบบวัดนี ้ว่า แบบวัดความ
ผิดปกติของการกิน (Eating Disorders Inventory)
ภายหลังในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1990 (1990s) มีแนวคิดเกี่ยวกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
ที่ มี ห ลายองค์ ป ระกอบ และหลายแง่ มุ ม (Multidimensional and Multifaceted Characteristic)
เกิดขึน้ (Frost; et al. 1990, Hewitt; & Flett. 1991) รวมไปถึงการแบ่งการยึดติดความสมบูร ณ์ แ บบ
ออกเป็ น 2 องค์ประกอบ (Frost; et al. 1993, Stoeber; & Otto. 2006) ดังภาพประกอบ 9
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Perfectionistic Striving)

(Healthy
Perfectionist)

Unhealthy
Perfectionist)

Perfectionistic Concern)

(Nonperfectionist)

ภาพประกอบ 10 แบบจาลองการยึดติดความสมบูรณ์แบบหลายองค์ประกอบ
ที่มา: Stoeber; & Otto. (2006)
จากภาพประกอบข้ างต้ น เป็ นแนวคิดของ สโตเบอร์ และอ๊ อตโต้ (Stoeber; & Otto. 2006)
เสนอองค์ประกอบของการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ความปรารถนาท่จะสมบรณ์ แบบ (Perfectionistic Striving) ซึ่งเกี่ยวกับความต้ องการที่จะ
สมบูรณ์แบบและกาหนดมาตรฐานของการทางานไว้ สงู
2. ความกังวลในความสมบรณ์ แบบ (Perfectionistic Concern) ซึง่ เป็ นความกังวลที่เกี่ยวข้ อง
กับความผิดพลาด กลัวคนอื่นจะมองไม่ดี รู้ สึกขั ดแย้ งระหว่างความคาดหวังกับผลการทางานของ
ตนเอง และปฏิกิริยากับการไม่สมบูรณ์แบบ
การเข้ าใจความแตกต่างระหว่าง 2 องค์ประกอบดังกล่าวของการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ
ช่วยให้ เข้ าใจความแตกต่างของบุคคลได้ ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามทัง้ 2 องค์ประกอบยังมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน (Stoeber; & Otto. 2006) กล่าวคือ คนส่วนใหญ่ที่มีความปรารถนาที่จะสมบูรณ์แบบสูงขึ ้น จะ
มีความกังวลในความสมบูรณ์แบบสูงขึ ้นด้ วย หรื อบางครัง้ อาจในทางตรงกันข้ าม แต่จากผลการศึกษา
พบว่า มีเพียงความกังวลในความสมบูรณ์แบบเท่านันที
้ ่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์ ในเชิงลบ
เช่น การจัดการกับความผิดปกติในการปรับตัว (Maladaptive Coping) และอารมณ์ในทางลบ เป็ นต้ น
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นอกจากนี ค้ วามกังวลในความสมบูรณ์ แบบ ยังเป็ นปั จจัยที่ ทาให้ เกิ ดความผิดปกติในการปรั บจิ ต
(Psychological Maladjustment) และความเครี ยด ในทางตรงกันข้ ามผลการศึกษา พบว่า ความ
ปรารถนาที่จะสมบูรณ์ แบบ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับตัวแปรดัง กล่าว กล่าวคือ มีความสัม พันธ์
ทางบวกกับคุณลักษณะเชิงบวก (Positive Characteristic) กระบวนการ และผลลัพธ์ เช่น บุคลิกภาพ
แบบมีสติ (Conscientiousness) การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Adaptive Coping) และอารมณ์
ทางบวก และยังเป็ นปัจจัยที่ทาให้ เกิดความสุขใจ (Subjective Well-Being) และความพึงพอใจในชีวิต
(Satisfaction with Life) อย่างไรก็ตาม การยึดติดความสมบูรณ์แบบทัง้ 2 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์
ที่แตกต่างกันในแง่ของผลการปฏิบตั งิ าน
นักวิจยั บางคนมีความเชื่อในความทับซ้ อน (Overlap) ระหว่างการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
ทัง้ 2 องค์ประกอบ (Hill; Huelsman; & Araujo. 2010, Stoeber; & Otto. 2006) จึงทาให้ มีการศึกษา
ความสัมพันธ์ของทัง้ 2 องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ด้ วยวิธีการแบ่งบุคคลออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ผท้ ย่ ึด ดความสมบรณ์ แบบเ งบวก (Healthy Perfectionist) หรื อเรี ยกว่า การยึดติดความ
สมบูรณ์แบบที่เหมาะสม (Adaptive Perfectionist) ซึ่งเป็ นผู้ที่กาหนดมาตรฐานของตนเองไว้ สงู โดยมี
ความเป็ นไปได้ ที่จะสาเร็ จ มีความพึงพอใจในตนเอง ปรารถนาที่จะเหนือกว่าคนอื่น และมีแรงจูงใจที่
จะได้ รับรางวัลทางบวก (Positive Reward) (Enns; & Cox. 2002)
2. ผ้ท่ยึด ดความสมบรณ์ แบบเ งลบ (Unhealthy Perfectionist) หรื อที่เรี ยกว่า การติดความ
สมบูรณ์แบบที่ไม่เหมาะสม (Maladaptive Perfectionist) ซึ่งเป็ นผู้ที่กาหนดมาตรฐานไว้ สูงเช่นกัน แต่
เป็ นมาตรฐานที่เกินตัว หมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดที่เกิดขึน้ มีความกดดันจากคนอื่นที่ต้องการให้
สมบูรณ์แบบ ไม่พอใจกับผลการทางานที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของตนเอง (Enns; & Cox. 2002)
3. ผไ้ ม่ยึด ดความสมบรณ์ แบบ (Nonperfectionist)
นอกจากแนวคิด การยึด ติด ความสมบูรณ์ แ บบทัง้ 2 องค์ประกอบ ที่ ไ ด้ กล่าวไปแล้ ว ยัง มี
แนวคิ ด ของโฟร์ ส และคนอื่ น ๆ (Frost; et al. 1990) ที่ อ ธิ บ ายการยึ ด ติ ด ความสมบู ร ณ์ แ บบ
6 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. มาตรฐานส่ ว นบุ ค คล (Personal Standards: PS) เป็ นการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ การก าหนด
มาตรฐานชีวิตและการวิพากษ์ วิจารณ์ ตาหนิติเตี ยนของบุคคล ถึงผลที่ได้ รับจากการกระทาต่างๆ การ
ที่บุคคลกาหนดเป้าหมายหรื อมาตรฐานไว้ สูงเกินที่จะทาให้ เป็ นจริ งได้ บุคคลจะไม่สามารถประสบ
ความสาเร็จได้ เลย
2. ความกัง วลเกี่ ยวกับ ความผิ ดพลาด (Concern over Mistakes: CM) เป็ นการรั บรู้ ความ
ผิดพลาด ความล้ มเหลว และความกังวลของบุคคล เกี่ยวกับการได้ รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
3. ข้ อสงสัยในการกระทา (Doubts about Action) เป็ นความไม่มนั่ ใจ และสงสัยในการกระทา
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การทางาน หรื อพฤติกรรมของตนเอง ที่เป็ นต้ นเหตุของความบกพร่อง และความไม่สมบูรณ์แบบ
4. การชอบจัดการ (Organization) เป็ นการรั บรู้ เกี่ ยวกับพฤติกรรม การทางานของบุค คล
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม และจัดการสิ่งต่างๆให้ เรี ยบร้ อยสมบูรณ์แบบตามที่ตนกาหนด
มาตรฐานไว้
5. ความคาดหวังของพ่อแม่ (Parental Expectations: PE) เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับความคาดหวัง
ต่อความสาเร็ จและความสมบูรณ์ แบบในชีวิตที่พ่อแม่คาดหวังต่อบุคคล ทังจากการแสดงออก
้
และ
คาพูด
6. การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากพ่ อ แม่ (Parental Criticism: PC) เป็ นการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ การ
วิพากษ์ วิจารณ์ หรื อตาหนิติเตียนจากพ่อแม่ ต่อการกระทาต่างๆในชีวิตของบุคคล โดยโฟร์ ส และคน
อื่นๆ (Frost; et al. 1990) ได้ ทาการศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์แบบอย่างจริ งจัง และพบว่าการยึด
ติดความสมบูรณ์แบบนันมี
้ หลายองค์ประกอบ จึงได้ มีการพัฒนาแบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
ของตนเองขึ น้ มา ได้ แ ก่ แบบวัดการยึ ด ติ ด ความสมบูรณ์ แ บบของโฟร์ ส (Frost Multidimentional
Perfectionism Scale: FMPS) ที่ ศึกษา 2 มิ ติ คือ มิ ติของบุคคล ซึ่งประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ
มาตรฐานส่ ว นบุ ค คล (Personal Standard) ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความผิ ด พลาด (Concern over
Mistake) ข้ อสงสัยในการกระทา (Doubts about Action) และการชอบจัดการ (Organization) และมิติ
ของครอบครัว ซึ่งประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบคือ ความคาดหวังของพ่อแม่ (Parental Expectation)
การวิพากษ์ วิจารณ์จากพ่อแม่ (Parental Criticism) โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5
อันดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งประกอบด้ วย 35 ข้ อคาถาม
อี กทัง้ ล่าสุด โกโบริ (Kobori. 2006) มี การพัฒ นาแบบวัด การยึด ติด ความสมบูร ณ์ แ บบ ที่
ปรับปรุ งแนวคิดของโฟร์ ส และคนอื่นๆ (Frost; et al. 1990) โดยเรี ยกว่า แบบวัดความรู้ คิดเกี่ ยวกับ
การยึ ด ติ ด ความสมบู ร ณ์ แ บบหลายมิ ติ ฉบับ ภาษาอั ง กฤษ ( Multidimensional Perfectionism
Cognitions Inventory–English: MPCI-E) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจ านวน 15 ข้ อ โดยข้ อคาถาม
เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 4 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย ถึงบ่อยมาก ซึ่งคะแนนความการยึดติดความ
สมบูรณ์แบบ อยู่ระหว่าง 15 ถึง 60 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนแบบวัดสูง จะเป็ นผู้ที่มีการยึดติดความ
สมบูรณ์แบบสูง ซึง่ แบบวัดประกอบขึ ้นจาก 3 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
1. มาตรฐานส่วนบุคคล (Personal Standards) เป็ นการกาหนดเป้าหมายในการทาสิ่งต่างๆ
ไว้ สงู เพื่อให้ เกิดความท้ าทาย และทาให้ เกิดสิ่งที่ดีขึ ้น
2. ความพยายามที่จะสมบูรณ์แบบ (Pursuit of Perfectionism) เป็ นการใช้ ความพยายามทา
ทุกอย่างให้ สมบูรณ์แบบ โดยไม่คานึงถึงต้ นทุนของความพยายาม และจะไม่มีความพอใจ หากสิ่งที่ทา
ไม่สมบูรณ์แบบ
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3. ความกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาด (Concern over Mistake) เป็ นความรู้ สึกผิด และโทษ
ตัวเองหากผลของการกระทา ไม่สมบูรณ์แบบ
นอกจากแนวคิดการยึดติดความสมบูรณ์แบบหลายองค์ประกอบของโฟร์ ส และคนอื่นๆ ยังมี
แนวคิดของ เฮวิทท์ และเฟลทท์ (Hewitt; & Flett. 1991) ที่ได้ รับการยอมรั บอย่างแพร่ หลายโดยได้
เสนอการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การยึ ด ดความสมบ รณ์ แ บบท่ เ อา ัว เองเป็ นท่ ั้ง (Self-Oriented Perfectionism) ซึ่ง
เป็ นมาจากความเชื่อส่วนบุคคล เกี่ยวกับการให้ ความสาคัญกับการแข่งขัน เพื่อให้ ตนเองสมบูรณ์แบบ
และจัดว่าเป็ นพวกที่มีแรงจูงใจที่จะสมบูรณ์แบบ (Perfectionistic Motivation) เกี่ยวกับตนเอง
2. การยึ ด ดความสมบรณ์ แบบมุ่งเน้นคนอื ่น (Other-Oriented Perfectionism) ซึ่งตรงข้ าม
กับการยึดติดความสมบูรณ์แบบประเภทแรก กล่าวคือ คนพวกนี ้จะมีความเชื่อที่ให้ ความสาคัญกับคน
อื่น โดยคนอื่นมี ความปรารถนาให้ ตนทางานได้ อย่างสมบูรณ์ แบบ ด้ วยการกาหนดมาตรฐานการ
ทางานของตนเองไว้ สงู
3. การยึ ด ดความสมบ รณ์ แ บบ ามความคาดหวั ง ของสั ง คม (Socially Prescribed
Perfectionism) ซึ่ ง การตัง้ มาตรฐานที่ สูง นัน้ มาจากความคาดหวัง ของคนอื่ น และการประเมิ น
ความสาเร็จของงานนันมาจากเงื
้
่อนไขของคนอื่น (Enns; & Cox. 2002, Hewitt; & Flett. 1991, 2004)
เฮวิ ท ท์ และเฟลทท์ (Hewitt; & Flett. 1991) ได้ เ สนอความแตกต่า งของการยึด ติ ด ความ
สมบูรณ์แบบ 2 รูปแบบ อันได้ แก่ การยึด ดความสมบรณ์ แบบท่เอา วั เองเป็ นท่ งั้ ซึ่งสิ่งสาคัญอยู่ที่
แรงจูง ใจในตัวของบุคคล ในการที่ จ ะสมบูรณ์ แบบ และการยึ ด ดความสมบ รณ์ แ บบ ามความ
คาดหวังของสังคม ซึ่งเป็ นความเชื่อที่ว่าคนอื่นกาหนดมาตรฐานที่สูงไว้ ให้ ตนเอง และการได้ รับการ
ยอมรับจากคนอื่น ถือเป็ นความสมบูรณ์แบบ โดยสิ่งสาคัญ คือการคานึงถึงมาตรฐานที่คนอื่นกาหนด
ไว้ สูง เนื่องจากเกรงจะไม่ได้ รับการยอมรับจากคนอื่น หากตนไม่สมบูรณ์แบบ (Enns; & Cox. 2002,
Hewitt; & Flett. 1991) เฮวิทท์ และเฟลทท์ (Hewitt; & Flett. 1991) จึงได้ พัฒนาเครื่ องมื อส าคัญใน
การวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบที่มีหลายองค์ประกอบเช่นกัน โดยพัฒนามาจากแนวคิดที่เชื่อว่า
การยึดติดความสมบูรณ์แบบ สามารถอธิบายได้ 3 องค์ประกอบ คือ การยึดติดความสมบูรณ์แบบที่
เอาตัวเองเป็ นที่ตงั ้ (Self-Oriented Perfectionism) การยึดติดความสมบูรณ์แบบมุง่ เน้ นคนอื่น (OtherOriented Perfectionism) และ การยึดติดความสมบูรณ์แบบตามความคาดหวังของสังคม (Socially
Prescribed Perfectionism) ซึ่งมีอธิบายการยึดติดความสมบูรณ์ แบบทัง้ 2 มุมมอง คือ ทังตั
้ วบุคคล
และระหว่ า งบุ ค คล โดยเรี ยกแบบวั ด นี ว้ ่ า แบบวั ด การยึ ด ติ ด ความสมบู ร ณ์ แ บบหลายมิ ติ
(Multidimensional Perfectionism Scale: MPS) (Hewitt; & Flett. 1991, 2004)
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นอกจากนี ้ แคมเบลล์และดิ พอลล่า (Campbell; & Di Paula. 2002) เสนอแนวทางในการวัด
การยึดติดความสมบูรณ์แบบของบุคคล ตามแนวคิดของเฮวิทท์ และเฟลทท์ (Hewitt; & Flett. 1991)
2 องค์ประกอบ คือ
1. การยึดติดความสมบูรณ์แบบที่เอาตัวเองเป็ นที่ตงั ้ ด้ วยการวัด 2 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
ความปรารถนาที่จะมีความสมบูรณ์แบบ (Perfectionistic Striving) และ ความสาคัญของการสมบูรณ์
แบบ (Importance of Being Perfect)
2. การยึดติดความสมบูรณ์แบบตามความคาดหวังของสังคม ด้ วยการวัด 2 องค์ประกอบย่อย
ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ สูง จากคนอื่ น (Others’ High Standard) และเงื่ อ นไขการยอมรั บ (Conditional
Acceptance)
นอกจากนีส้ ลาเน่ และคนอื่นๆ (Slaney; et al. 2001) ยังได้ จาแนกการยึดติดความสมบูรณ์
แบบออกเป็ นหลายองค์ประกอบ ซึ่ง เป็ นอิสระจากกัน เช่นเดียวกับโฟร์ ส และคนอื่ นๆ และเฮวิทท์
และเฟลทท์ โดยจาแนกออกเป็ นลักษณะทางบวกและทางลบ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. มาตรฐานที่ สูง (High Standard) การก าหนดมาตรฐานกับ ตนเองไว้ สูง รวมกับ ความ
คาดหวังให้ ตนเองประสบความสาเร็ จอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งคล้ ายกับการให้ ความหมายของนักวิจัย
ทัว่ ไป เกี่ยวกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบ แต่ตา่ งกันตรงที่สลาเน่ และคนอื่นๆ มองว่าองค์ประกอบนี ้
สามารถเป็ นได้ ทังทางบวกและทางลบ
้
กล่าวคือ ลักษณะทางบวก เป็ นการทาให้ บุคคลกระตือรื อร้ น
พยายามที่ จ ะทางานให้ ดีขึน้ ตลอดเวลา และพยายามที่ จ ะทาให้ ไ ด้ ตามเป้าหมายที่ ตนกาหนดไว้
ในขณะที่หากบุคคลกาหนดมาตรฐานไว้ สงู เกินความสามารถที่จะทาได้ ก็จะส่งผลทางลบ คือ ความ
ล้ มเหลว และนาไปสูค่ วามผิดปกติของการปรับตัว เช่น ความวิตกกังวล ความเครี ยด เป็ นต้ น
2. ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย (Order) เป็ นการจัดระเบียบสิ่งต่างๆรอบตัว มีความประณี ต
และมีระเบียบวินยั ซึง่ เป็ นลักษณะทางบวกของการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
3. ความไม่สอดคล้ องระหว่างมาตรฐานกับความเป็ นจริ ง (Discrepancy) เป็ นการรับรู้ ความ
ไม่สอดคล้ องกันระหว่างมาตรฐานที่บคุ คลกาหนดไว้ กบั ผลของการกระทา ซึ่งเป็ นลักษณะทางลบของ
การยึดติดความสมบูรณ์แบบ เนื่องจากการที่บคุ คลกาหนดมาตรฐานไว้ สงู กว่าศักยภาพที่ตนสามารถที่
จะทาได้ ทาให้ บุคคลเกิดความรู้ สึกกดดัน และเมื่อไม่สามารถทาได้ ตามที่คาดหวังไว้ บุค คลก็จะเกิด
ความเครี ยด หดหู่ โกรธ และอารมณ์ทางลบอื่นๆ ตามมา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะแปล และปรับปรุ งแบบวัด MPCI-E ของโกโบริ (Kobori. 2006) ซึ่ง
ประกอบขึ ้นด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ มาตรฐานส่วนบุคคล ความพยายามที่จะสมบูรณ์แบบ และ
ความกังวลเกี่ ยวกับความผิ ดพลาด มาใช้ ในการศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์ แบบของพนัก งาน
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คุมประพฤติ เนื่องจากองค์ประกอบ และข้ อคาถามที่อยู่ในมาตรวัดฉบับดังกล่าวมีความเหมาะสม
ครอบคลุมกับบริบทที่ศกึ ษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
งานวิจัยที่ผ่านมา มีการศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ ในฐานะของตัวแปรสาเหตุ ที่
ส่ง ผลกระทบต่อตัวแปรต่างๆ ซึ่ง ความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับครอบครั ว เป็ นหนึ่ง ในตัวแปรที่ เ ป็ น
ผลกระทบจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ซึ่งพบว่าการยึดติดความสมบูรณ์แบบมีความสัมพันธ์กบั
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว (Mitchelson. 2009, Ahmad; & Ngah. 2011) โดยการยึดติด
ความสมบูรณ์แบบที่เหมาะสม (Adaptive Perfectionism) มีความสัมพันธ์ ทางลบกับความขัดแย้ งที่
เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว อันเนื่องจากความเครี ยด และเวลา (Strain and Timebased Work Interfering with Family) (Mitchelson. 2009) นอกจากนี ้ยังพบว่าความขัดแย้ งระหว่าง
งานกับครอบครั ว เป็ นตัวแปรคั่น กลางความสัม พันธ์ ระหว่างการยึดติดความสมบูรณ์ แบบเชิ ง ลบ
(Maladaptive Perfectionism) กับความพึงพอใจในงาน (Ahmad; & Ngah. 2011)
นอกจากนี ้จากการศึกษา พบว่า การยึดติดความสมบูรณ์แบบมุ่งเน้ นคนอื่น และการยึดติด
ความสมบูรณ์แบบตามความคาดหวังของสังคม ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่คานึงถึงสังคม มีความแตกต่างกัน
ในเชิงคุณภาพ โดยการยึดติดความสมบูรณ์ แบบตามความคาดหวังของสังคมนัน้ เป็ นรู ปแบบที่ไม่
เหมาะสมของการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ซึง่ ส่งผลต่อการยึดติดความสมบูรณ์แบบที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประเมิ น (Evaluative Concerns Perfectionism) โดยมี ความสัม พันธ์ กับคุณลักษณะ กระบวนการ
และผลลัพ ธ์ ใ นเชิ ง ลบ รวมถึ ง ความเครี ย ด (Bieling; Israeli; & Antony. 2004, Frost; et al. 1993,
Stoeber; & Otto. 2006) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยึดติดความสมบูรณ์ แบบตามความคาดหวังของ
สังคม มีความเกี่ยวข้ องกับความวิตกกังวลและความเครี ยด (Hewitt; & Flett. 2004) ความพึงพอใจใน
ชีวิตต่า (Stoeber; & Stoeber. 2009) และความไม่พงึ พอใจในความสาเร็ จ (Stoeber; & Yang. 2010)
นอกจากนี ้ ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การยึดติดความสมบูรณ์แบบตามความคาดหวังของ
สัง คม ยัง เกี่ ย วข้ อ งกับ ความเครี ย ดระหว่ า งบุค คล ความอ่อ นไหวระหว่ า งบุค คล ( Interpersonal
Sensitivity) และการรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่า (Hill; Zrull; & Turlington. 1997,
Hewitt; & Flett. 2004, Sherry; et al. 2008) ในทางตรงกันข้ ามการยึดติดความสมบูรณ์แบบมุง่ เน้ นคน
อื่น เป็ นรูปแบบของการยึดติดความสมบูรณ์แบบลักษณะของการไม่แน่ใจ หรื อเป็ นความปรารถนาที่
จะการยึดติดความสมบูรณ์แบบในเชิงบวก (Positive Strivings Perfectionism) โดยมีความเชื่อมโยง
กับ คุณ ลัก ษณะ กระบวนการ รวมถึ ง ผลลัพ ธ์ เชิ งบวก (Bieling; Israeli; & Antony. 2004, Frost et al.
1993, Stoeber; & Otto. 2006). เช่น ความเชี่ยวชาญในงาน เพิ่มผลการปฏิบตั ิงาน และความผูกพันใน
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งาน (Childs; & Stoeber. 2010, Flett; Blankstein; & Hewitt. 2009, Hewitt; & Flett. 2004) อี ก ด้ า น
หนึง่ การยึดติดความสมบูรณ์แบบมุง่ เน้ นคนอื่น ก็มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เช่น การไม่เป็ นมิตร (Hostility) การโทษคนอื่น และการไม่ยอมรับคนอื่น (Hewitt; & Flett. 1991, 2004,
Hill; McIntire; & Bacharach. 1997)
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผู้วิจยั
คาดว่า ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากการท างานส่ง ผลกระทบต่อ ครอบครั ว ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจาก
การยึดติดความสมบูรณ์แบบ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Psychological Capital)
แนวคิดของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 21 เซลิกแมน (Seligman) เป็ นนักจิตวิทยาที่ได้ รับการยอมรับในการศึกษา
มุมมองในเชิงลบแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Negative Approach) เช่น ความสิน้ หวังอันเกิ ดจากการ
เรี ยนรู้ (Learned Helplessness) ซึ่งเป็ นปั จจัยของผลสัมฤทธิ์ ในแบบจาลองเกี่ ยวกับสุขภาพ ในช่วง
50 ปี แรกของศตวรรษ (ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2) และแม้ จะได้ รับการยอมรับ เกี่ยวกับความสาเร็ จใน
การรักษาพฤติกรรม และจิตที่ผิดปกติ แต่ถึงกระนันยั
้ งมีการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ การพัฒนา
และการประสบความสาเร็ จในชีวิตน้ อยมาก ดังนันการศึ
้
กษาของเซลิกแมน จึ งเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
พัฒนาให้ ผ้ ทู ี่มีสุขภาพดี มีความสุข และทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้ ถึงขีดสุด ซึ่งไม่เพียงแต่เป็ นประเด็นที่น่าสนใจ แต่ยงั เป็ นการเพิ่มพูนองค์ความรู้
ในเชิงทฤษฎี ซึ่งรู้จกั กันดีในชื่อของ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) (Snyder; & Lopez. 2002,
Aspinwall; & Straudinger. 2003, Keyes; & Haid. 2003, Lopez; & Snyder. 2003, Linley; & Joseph.
2004, Peterson; & Seligman. 2004, Carr. 2004, Compton. 2005)
นอกจากนี ้จิตวิทยาเชิงบวก ทฤษฎีองค์การ และองค์ความรู้ด้านพฤติกรรม ยังให้ ความสาคัญ
กั บ มุ ม มองในเชิ ง บวก ที่ จ ะให้ ผลทั ง้ ในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ องกั น ( Parallel) และสนั บ สนุ น กั น
(Complementary) ซึ่ ง ทัง้ 2 ทิ ศ ทางดัง กล่ า ว สอดคล้ อ งกับ องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ องค์ ก ารเชิ ง บวก
(Positive Organizational Scholarship: POS) ของมหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน (Cameron; Dutton; &
Quinn. 2003) และแนวคิดด้ านพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (Positive Organizational Behavior: POB)
ของสถาบั น ภาวะผู้ น าเกลลั พ มหาวิ ท ยาลั ย เนบราสกา ( University of Nebraska’s Gallup
Leadership Institute) (Luthans. 2002a, 2002b, 2003, Luthans; & Avolio. 2003) โดยทัง้ 2 แนวคิด
สนับสนุนองค์ความรู้ ของกันและกัน หากแต่องค์ความรู้ เกี่ยวกับองค์การเชิงบวก ให้ ความสาคัญกับ
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ระดับมหภาค (Macro) หรื อระดับองค์การมากกว่า ส่วนแนวคิดด้ านพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ให้
ความสาคัญกับระดับจุลภาค (Micro) หรื อระดับบุคคลมากกว่า นอกจากนี ้ลักษณะเด่นอีกประการของ
องค์ความรู้ เกี่ยวกับองค์การเชิงบวก คือ มีความสัมพันธ์ กับโครงสร้ างต่างๆ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ
(Compassion) และความถูกต้ องเที่ยงตรง (Virtuousness) ซึ่งอาจพัฒนาได้ และมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านได้ อีกด้ วย (Cameron; Bright; & Caza. 2004, Cameron; & Caza. 2004) ในขณะที่แนวคิด
ด้ านพฤติกรรมองค์การเชิงบวก เป็ นจิตตามสถานการณ์ (State-Like) ที่สามารถพัฒนา และมีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบตั งิ าน (Luthans. 2002a, 2002b, 2003, Luthans; & Avolio. 2003) ดังนันทุ
้ นทางจิตวิทยา
เชิงบวก จึงมีแนวคิดพื ้นฐานจากพฤติกรรมองค์การเชิงบวกนัน่ เอง (Avolio; & Luthans. 2006, Luthans;
Luthans; & Luthans. 2004, Luthans; & Youssef. 2004)
พฤติกรรมองค์การเชิงบวก ถูกนามาใช้ ศกึ ษาครัง้ แรก ในการประยุกต์ใช้ จดุ แข็งของทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Strength) และความสามารถทางจิต (Psychological Capacity) ในเชิง
บวก ในการวัด การพัฒนา และการบริ หาร เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางาน (Luthans. 2002b,
Cooper; & Nelson. 2006, Wright. 2003) และมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมองค์ ก ารเชิ ง บวกกั น อย่ า ง
กว้ างขวางในปั จจุบนั (Pfeffer; & Sutton. 2006) นอกจากนี ้ยังนิยมนาไปประยุกต์ใช้ ในการวิจยั หรื อ
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ างแบรนด์ และการตลาด หรื อ อาจกล่า วได้ ว่ า
การศึกษาพฤติกรรมองค์การเชิงบวก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังในทางทฤษฎี
้
และการปฏิบตั ิ
การศึก ษาพฤติ ก รรมองค์ ก ารเชิ ง บวก ในแง่ ข องการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี เ กณฑ์ ที่
หลากหลาย เช่น งานวิจยั ส่วนใหญ่สนใจศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพ กับผลการปฏิบตั ิงาน
และทัศนคติในงาน ซึ่งในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการคัดเลือกบุคลากร เช่น
การใช้ บุคลิ กภาพแบบ 5 องค์ ประกอบ (Big Five Personality Trait) (Barrick; & Mount. 1991) การ
ประเมินตนเอง (Judge; & Bono. 2001) และความสามารถในการเรี ยนรู้และจดจา (Cognitive Mental
Ability) (Schmidt; & Hunter. 2000)
ลู ธ านส์ ; โยเซฟ และอโวลิ โ อ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) เชื่ อ ว่ า การคัด เลื อ ก
บุค ลากรที่ เ หมาะสมเข้ า มาท างานในองค์ ก าร เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ง ในมุม มองของนักพฤติกรรมศาสตร์ (ดุจ เดือน พันธุ ม นาวิน. 2550) ที่ ยึดแนวคิด
รู ป แบบปฏิ สัม พัน ธ์ นิ ย ม (Interectionism Model) เป็ น พื น้ ฐานกรอบแนวคิ ด ที่ มี มุม มองเกี่ ย วกับ
การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลในหลายมิติ ทังสาเหตุ
้
ด้ านสถานการณ์ (Situational Factor)
ด้ านจิตลักษณะเดิม (Psychological Trait) ซึง่ เป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการสัง่ สมตังแต่
้ เด็กและติดตัว
บุคคลมาในสถานการณ์ ต่างๆ สาเหตุที่เป็ นอิทธิ พลร่ วมหรื อ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะของจิ ด ต
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ลั ก ษณะเดิ ม และสถานการณ์ (Mechanical Interaction) และจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์
(Psychological State) ซึ่งมีความเป็ นพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริ มาณและคุณภาพได้ มาก
เป็ นผลของสถานการณ์ ปัจ จุบันร่ วมกับลักษณะของจิ ตเดิม ของบุค คล ด้ วยเหตุ นีจ้ ึง ทาให้ มุม มอง
เกี่ยวกับการมองจิตวิทยาเชิงบวก เป็ นจิตตามสถานการณ์ มากกว่าเป็ นจิตลักษณะเดิม ซึ่งสามารถ
พัฒนาได้ โดยการฝึ กอบรมระยะสัน้ และกิจกรรมระหว่างการทางาน (Luthans; et al. 2006)
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Psychological Capital: PsyCap) เป็ นการพัฒนาสภาวะทางจิ ต
เชิ ง บวก (Positive Psychological State of Development) และประกอบด้ วย 4 องค์ ป ระกอบ
(Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) ได้ แก่
1. การรับรู้ ความสามารถของตน (Self-Efficacy) มีแนวคิดพื ้นฐานจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทาง
สังคมของ แบนดูรา (Bandura. 1997) ซึ่งถูกนิยามว่า เป็ นความมัน่ ใจที่จะใช้ ความพยายาม เพื่อให้
งานที่ท้าทายประสบความสาเร็ จลุล่วง (Stajkovic; & Luthans. 1998b) จากการสังเคราะห์งานวิจัย
พบว่ า การรั บ รู้ ความสามารถของตน มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ สูง กับ ผลการปฏิ บัติง าน
(Stajkovic; & Luthans. 1998a) เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกแล้ ว พบว่า
การรับรู้ความสามารถของตน มีทฤษฎี และผลศึกษาเกี่ยวกับองค์การ รองรับมากที่สดุ
.
2. การมองในแง่ดี (Optimism) เป็ นการให้ เหตุผลเชิงบวก เกี่ยวกับความสาเร็จในปัจจุบนั และ
อนาคต (Seligman. 1998) ซึ่งการมองโลกในแง่ดี สามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาได้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Luthans; et al. 2006, Luthans; et al. 2005, Seligman. 1998)
การมองโลกในแง่ดีที่ยืดหยุ่น (Flexible Optimism) จะเป็ นเครื่ องมือให้ คนในองค์การ สามารถปรับใช้
รูปแบบต่างๆให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กาลังเผชิญ (Peterson. 2000)
3. ความคาดหวัง (Hope) เป็ นแรงจูงใจเชิงบวก ที่มีพื ้นฐานมาจากความต้ องการที่จะประสบ
ความส าเร็ จ (Snyder. 2000) ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 2 องค์ ป ระกอบ คื อ แรงผลัก ดัน ให้ ไ ปสู่เ ป้า หมาย
(Agency หรื อ Willpower) และการวางแผน เพื่ อ ให้ บ รรลุเ ป้า หมาย (Pathway หรื อ Waypower)
(Snyder; Irving; & Anderson. 1991) โดยความคาดหวัง จะเกี่ ย วข้ องกั บ การจู ง ใจตนเอง (SelfMotivation) การควบคุมตนเอง (Autonomy) และพฤติกรรมสารอง (Contingency Action) ซึ่งส่งผล
ต่อ ผลการปฏิ บัติ ง าน (Snyder. 1995, Curry; et al. 1997, Jensen; & Luthans. 2002, Luthans; &
Jensen. 2002, Adams; et al. 2003, Peterson; & Luthans. 2003, Luthans; Van Wyk; &
Walumbwa. 2004, Luthans; & Youssef. 2004, Luthans; et al. 2005, Youssef; & Luthans. 2005,
2006, Luthans; et al. 2006) ถึงแม้ ว่าความคาดหวัง จะสามารถมองว่าเป็ นจิตเดิม แต่สามารถที่จะ
พัฒนาได้ (Snyder; et al. 1996) เพื่อให้ สามารถวางแผน และปรับปรุงเป้าหมายให้ เป็ นไปตามความ
เป็ นจริง
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4. การปรั บฟื ้นคืนสภาพ (Resiliency) เป็ นความสามารถที่ จ ะตอบสนองกับปั ญหา ความ
ขัดแย้ ง และความล้ มเหลว หรื อแม้ แต่ในสถานการณ์เชิงบวก หรื อความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น (Luthans.
2002a) เป็ นความยืดหยุ่น และยืดหยัดที่ได้ ตอ่ สู้กบั ปัญหา และเหตุการณ์เลวร้ ายต่างๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ความสาเร็ จ ซึ่งมีการศึกษาอิทธิพลทางจิตวิทยาคลินิก และจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีต่อการปรับฟื ้นคืน
สภาพ พบว่า ปั จจัยทางจิต ทางความคิด ความรู้สึก และทางสังคม การเผชิญความเสี่ยง กระบวนการ
ปรับตัว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับฟื น้ คืนสภาพ (Masten. 2001, Coutu. 2002, Masten; & Reed.
2002) นอกจากนี ้ในมุมมองของการพัฒนาทางจิตวิทยา ยังพบว่าการฟื น้ คืนสภาพ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน (Luthans; et al. 2005, Youssef; & Luthans. 2005, Luthans; et al. 2006)
ผลงานวิช าการมากมายเกี่ ย วกับทุนทางจิ ตวิ ท ยาเชิ ง บวก ถูกเผยแพร่ เพื่ ออธิ บายความ
หลากหลาย และความท้ าทายที่องค์การต้ องเผชิญ ทังการลดขนาดขององค์
้
การ จนส่งผลให้ เกิดการ
เลิกจ้ าง การแข่งขันกันด้ วย “ความสามารถพิเศษ” (Talent) (Fishman. 1998, Axelrod; HandfieldJones; & Welsh. 2001, Michaels; Handfield-Jones; & Axelrod. 2001) ซึ่งในความเป็ นจริ ง ความ
ท้ าทายดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นที่มาของความสามารถโดดเด่นที่จาเป็ น ถึ งแม้ จะมีความสาคัญอยู่บ้าง แต่ก็
ไม่มาก อย่างไรก็ตามความท้ าทายดังกล่าว ก็นามาสู่วิธีการให้ การใช้ ประโยชน์ (Capitalize) และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถทางจิตของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน
จากนิยามการให้ ความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกข้ างต้ น และจากผลการวิจยั ที่ผ่านมา
(Luthans; et al. 2005, Luthans; et al. 2006) สามารถสรุ ปได้ ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มี 2 มุมมอง
หลัก คือ การเป็ นจิตเดิม ซึง่ เกิดจากการหล่อหลอมทางสังคม และการเป็ นจิตตามสถานการณ์ ที่สามารถ
พัฒนาและเรี ยนรู้ได้
ในการศึกษาทุนทางจิ ตวิทยาเชิงบวกของพนักงานคุม ประพฤติครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ เลือกศึกษา
มุมมองของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่เป็ นจิตตามสถานการณ์ ซึง่ เป็ นการพัฒนาสภาวะทางจิตเชิงบวก
ของบุคคล ที่ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบเชิงโครงสร้ าง ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตนหรื อความ
เชื่อมั่น การมองในแง่ดี ความหวัง และการปรับฟื ้นคืนสภาพ ซึ่งทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในแง่มุมนี ้
สามารถนาไปใช้ ในการศึกษาและพัฒนา เพื่อการเอาชนะความท้ าทายในปัจจุบนั และอนาคตได้
การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ในการศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกช่วงแรก ได้ มีการปรับปรุงใช้ แบบวัดแต่ละองค์ประกอบ
ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกแยกกัน กล่าวคือ การใช้ แบบวัดการรับรู้ ความสามารถของตน ของปาร์ ค
เกอร์ (Parker. 1998) การใช้ แบบวัดความคาดหวัง ของสไนเดอร์ (Snyder; et al. 1996) การใช้ แบบวัด
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การมองในแง่ดี ของเชียร์ และคาร์ เวอร์ (Scheier; & Carver. 1985) และแบบวัดการฟื ้นคืนสภาพ ของ
แวกไนด์ และยัง (Wagnild; & Young. 1993)
ปั จจุ บั น ไ ด้ มี การพั ฒ น าแ บ บส อ บถ ามทุ น ท าง จิ ต วิ ท ยา เชิ ง บว ก (Psychological
Questionnaire: PCQ) ซึ่งสร้ างจากแบบวัดมาตรฐานของแต่ละองค์ประกอบ (Luthans; et al. 2006)
ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตน การมองในแง่ดี ความคาดหวัง และการปรับฟื น้ คืนสภาพ ดังที่ได้
เสนอรายละเอียดไปแล้ วข้ างต้ น โดยแต่ละองค์ประกอบ มีข้อคาถาม จานวน 6 ข้ อ รวมข้ อคาถามทัง้
ฉบับ จานวน 24 ข้ อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ และมีงานวิจยั ของไทย จานวนไม่น้อยที่ ใช้
แบบสอบถามทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (Psychological Questionnaire: PCQ) ในการศึ ก ษา
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และพบว่า มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม มากกว่า 0.8 (ณัฐวุฒิ อริ นทร์ .
2555, สมหญิง ลมูลพักตร์ . 2558) ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมัน่ ค่อนข้ างสูง
ในการศึกษาทุน ทางจิ ต วิท ยาเชิ ง บวกของพนักงานคุม ประพฤติค รั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจะแปล และ
ปรับปรุ งจากแบบสอบถามทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Psychological Capital Questionnaire: PCQ)
ของ ลูธานส์ ; โยเซฟ และอโวลิโอ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การ
รับรู้ความสามารถของตน การมองในแง่ดี ความคาดหวัง และการปรับฟื น้ คืนสภาพ เนื่องจากแบบวัดนี ้
ได้ รับการยอมรับและใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
งานวิจยั ที่ผ่านมามีการศึกษาองค์ประกอบย่อยของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกบางองค์ประกอบ
กั บ ความขัด แย้ งระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว เช่ น การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง ที่ พ บว่ า มี
ความสัม พัน ธ์ ท างลบกับ ความขัด แย้ ง ระหว่า งงานกับ ครอบครั ว ทัง้ 2 ทิ ศ ทาง (Cinamon. 2006)
นอกจากนี ้ยังพบว่า เพศ เป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองข้
้
างต้ น (Wang; Lawler;
& Shi. 2013) อีกทังยั
้ งมีผลการศึกษาที่พบว่าความเกื ้อหนุนระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family
Enrichment) เป็ นตัวแปรคัน่ กลางบางส่วนของความสัมพันธ์ทางบวก ระหว่างการมองในแง่ดีกบั ความ
พึงพอใจ ทังในงานและครอบครั
้
ว (Dyson-Washington. 2006)
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วว่า งานวิจยั ที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว มีเพียงการศึกษาองค์ประกอบบางตัว คือ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และการมองในแง่ ดี ในฐานะของปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ ครอบครั ว
ในขณะที่อีก 2 องค์ประกอบย่อยของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ดงั กล่าว
อันได้ แก่ (1) ความหวัง ซึ่งเป็ นแรงจูงใจในเชิงบวกของบุคคล โดยเป็ นการคิดเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคต
เช่นเดียวกับการมองในแง่ดี (Seligman. 1998) และ (2) การปรับฟื น้ คืนสภาพ ซึ่งเป็ นความสามารถที่
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จะตอบสนองกับปั ญหา ความขัดแย้ ง และความล้ มเหลว หรื อแม้ แต่ในสถานการณ์เชิงบวก หรื อความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น (Luthans. 2002a) จึงอาจเป็ นไปได้ ว่าทัง้ 2 องค์ประกอบย่อย จะส่งผลต่อความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวด้ วย
จากการทบทวนแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผู้วิจยั คาดว่า ทัง้
ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางาน
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
3.2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครัว
งานวิ จัย หลายงานศึก ษาตัว แปรที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มของครอบครั ว ที่ ส่ง ผลต่อ
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว เช่น เวลาที่ใช้ ในครอบครัว (งานบ้ าน และการดูแลบุตร) (Gutek;
Searle; & Klepa. 1991, Frone; Yardley; & Markel. 1997, Fu; & Shaffer. 2001) ความขัดแย้ งในบทบาท
ของครอบครัว และความคลุมเครื อในบทบาทของครอบครัว (Carlson; & Kacmar. 2000) ความตึง
เครี ยดในชีวิตการแต่งงาน (Marital Tension) (Aryee; et al. 1999, Fox; & Dwyer. 1999, Grzywacz;
& Marks. 2000) ความรับผิดชอบของการเป็ นพ่อแม่ (Parental Responsibiity) (Fu; & Shaffer. 2001,
Behson. 2002, Stoeva; Chiu; & Greenhaus. 2002, Madsen. 2003, Rotondo; et al. 2003) ความ
ต้ องการของครอบครั ว (Family Demand) (Wharton; & Blair-Loy. 2006, Zhang; & Liu. 2011,
Zhao; Settles; & Sheng. 2011) และการสนับสนุนทางสังคม (Adams; King; & King. 1996, Frone;
Yardley; & Markel. 1997, Fu; & Shaffer. 2001) รวมถึ ง การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว ( Family
Support) (Carlson; Kacmar; & Williams. 2000, Byron. 2005, Wallace. 2005, Daalen;
Willemsen; & Sanders. 2006, Namayandeh; Yaacob; & Juhari. 2010, Russell; Bulger; &
Barnes-Farrell. 2010, Blanch; & Aluja. 2012, Griggs; Casper; & Eby. 2013) เป็ นต้ น แต่ ใ น
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะเลือกศึกษาเพียงลักษณะของครอบครัว และการสนับสนุนจากครอบครัว เป็ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครัว ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาพนักงานคุมประพฤติที่มีสถานภาพสมรสทุกกลุม่ ดังนัน้ จึงเลือก
ตัวแปรที่มีลกั ษณะเป็ นกลาง ที่สอดคล้ องกับบริบทที่จะศึกษา
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ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัว และบทบาทภายในครอบครัว
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้ นิ ยามของครอบครั ว ไว้ ว่ า
หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรื อน ได้ แก่ สามีภรรยาและบุตร นอกจากนี ้ในมุมมองของนักสังคมวิทยา ครอบครัว
คือ รูปแบบของการที่บคุ คล 2 คน หรื อ รูปแบบ (Pattern) หรื อ โครงสร้ าง (Structure) ของการอยูร่ ่ วมกัน
ของกลุ่มบุคคล ส่วนนักจิตวิทยามองครอบครัว ว่าเป็ นสถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์สร้ างขึน้ จาก
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เพื่อเป็ นตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกที่จะปลูกฝั งความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติกบั สมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมที่มีชีวิตอุบตั ขิ ึ ้นในครอบครัว (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2545: 4)
ครอบครัว (Family) คือ กลุ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ ชีวิตร่ วมกัน ทาหน้ าที่เป็ นสถาบันหลัก เป็ น
ฐานรากที่ ส าคัญ ยิ่ง ต่อ การดารงชี วิ ตในสัง คม ครอบครั วมี หลากหลายรู ปแบบและหลายลัก ษณะ
นอกเหนือจากครอบครัวที่ประกอบด้ วยบิดา มารดา และบุตร (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์. 2556: ออนไลน์) นอกจากนี ้คณะกรรมการด้ านครอบครัว ในคณะกรรมการส่งเสริ ม
และประสานงานสตรี แห่งชาติ (กสส.) ให้ คานิยามครอบครัวว่า เป็ น “กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทาง
อารมณ์ และจิตใจ มีการดาเนินชีวิตร่ วมกัน รวมทัง้ มีความผูกพันกันทัง้ ทางอารมณ์ และจิตใจ มีการ
ดาเนินชีวิตร่วมกัน รวมทังมี
้ การพึ่งพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กนั ทางกฎหมายหรื อ
ทางสายโลหิ ต และบางครอบครั ว อาจมี ลั ก ษณะเป็ นข้ อยกเว้ นบางประการจากที่ ก ล่ า วมา”
(คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี แห่งชาติ. 2537)
สานักงานสามะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริ กา ให้ คานิยามคาว่าครอบครัวเป็ น “กลุ่มบุคคล
ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปที่เกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กันโดยการเกิด การแต่งงานหรื อการรับเป็ นบุตรบุญธรรม และ
อาศัยอยูร่ ่วมกัน ลักษณะครัวเรื อนที่นอกเหนือจากนี ้ถือว่าไม่ใช่ครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544:
2; อ้ างอิงจาก Poverny; & Finch. 1988)
ครอบครัว หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่ผกู พันกันโดยสายเลือด ความสนิทชอบพอกัน (Affinity)
หรื อการพักอาศัยอยู่ด้วยกัน (Co-Residence) (Loudon; & Della. 1993: 223) ครอบครัวอาจแบ่งออก
ได้ เป็ น 2 ประเภทหลักตามขนาดของครอบครัว ได้ แก่
1. ครอบครั ว เดี่ ย ว (Nuclear or Conjugal Family) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยบิ ด า มารดาและบุต ร
เท่านัน้ โดยสมาชิ กในครอบครั วจะมี ค วามสัม พันธ์ กันอย่างใกล้ ชิ ด คือทัง้ ทางสายโลหิตและทาง
กฎหมาย (การรับจดทะเบียนบุตรเป็ นบุตรบุญธรรม) ขนาดของครอบครัวจึงมีจานวนไม่มาก สังคม
สมัยใหม่ทั่วไปมักมี ครอบครัวประเภทนี เ้ ป็ นจ านวนมาก จนมีผ้ ูกล่าวว่าสัง คมใดมี ความเจริ ญทาง
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อุตสาหกรรมและการค้ า ลักษณะของครอบครัวในสังคมนันจะเป็
้
นครอบครัวเดี่ยวหรื อครอบครัวเฉพาะ
เป็ นส่วนใหญ่
2. ครอบครั วขยาย (Extended or Consanguine Family) ครอบครั วประเภทนี ม้ ีพื น้ ฐานจาก
ครอบครั วเดี่ ยว ซึ่ง นอกจากสมาชิ กจะประกอบด้ วย บิดา มารดา และบุตร ยัง มี ญาติพี่ น้ องอื่ น ๆ
เป็ นสมาชิกอาศัยร่ วมอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะเป็ น ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อ ลุง ป้า น้ า อา และอาจจะมี หลาน
ร่วมด้ วย จึงทาให้ ครอบครัวขยาย มีสมาชิกมากกว่าครอบครัวเดี่ยว
โครงสร้ างครอบครัวไทยในปั จจุบนั ประกอบด้ วยสมาชิก 2 รุ่นอายุ คือ พ่อ แม่ และลูก และมี
ลักษณะเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย ขนาดของครอบครัวก็เล็กลง (ส่าหรี จิตตินนั ทน์
และคนอื่นๆ. 2545: 51)
ดัง นัน้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ขอสรุ ป ว่ า ครอบครั ว หมายถึ ง กลุ่ม คนที่ ผูก พัน กัน โดย
สายเลือด หรื อโดยการแต่งงาน ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยลักษณะของครอบครัว สามารถจาแนกออกเป็ น
2 ประเภท คือ ครอบครัวเดี่ยว ซึ่งหมายถึง ประกอบด้ วยบิดา มารดาและบุตร และครอบครัวขยาย ซึ่ง
หมายถึง ครอบครัวเดี่ยว และยังมีญาติพี่น้องอื่น ๆ เป็ นสมาชิกอาศัยร่ วมอยู่ด้วยกัน นอกจากนี ้ผู้วิจยั
ยังกาหนดบทบาทในครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ ที่เกี่ ยวข้ องกับบทบาทที่หลากหลาย เช่น
บทบาทของความเป็ น คู่สมรส ความเป็ นพ่อ/แม่ ความเป็ นลูก ความเป็ นพี่น้อง และความเป็ นหลาน
เป็ นต้ น
ด้ ว ยเหตุนี บ้ ทบาทภายในครอบครั ว ส่ง ผลให้ บุค คลมี ภ าระมากมายที่ ต้ อ งท าร่ ว มกัน ใน
ครอบครัว การแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญที่ต้องมีการตกลงกัน
และขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมของแต่ละครอบครัว ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ปั จจัยที่ทาให้ ครอบครัวมีความ
ผาสุก และความมัน่ คง คือ การที่สมาชิกร่ วมกันรับผิดชอบภาระในครอบครัวด้ วยความเต็มใจ และ
พึงพอใจ ดังนัน้ การสนับสนุนจากครอบครัว จึงเป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐานที่สาคัญของสังคม และยัง
เป็ นแหล่งการสนับสนุนที่สาคัญที่สุดของบุคคล ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวของบุคคล สามารถ
ได้ รับจากคู่สามีภรรยา และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงญาติ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การ
สนับสนุนจากครอบครัว ด้ านงานบ้ าน และการเลี ้ยงดูบตุ ร มีส่วนช่วยลดความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครั ว ได้ (Kim; & Ling. 2001) ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า การสนับ สนุน ทางด้ า นอารมณ์ จ ากคู่ส มรส
(Spouse Emotional Support) มีส่วนช่วยในการลดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ในกลุ่ ม
หญิ งชาวสิงคโปร์ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของอาร์ ยี (Aryee. 1992) ที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว 3 รูปแบบ ได้ แก่ ความขัดแย้ งระหว่างงานกับคูส่ มรส ระหว่าง
งานกับความเป็ นพ่อแม่ และระหว่างงานกับการเป็ นพ่อบ้ านแม่บ้าน (Job-Spouse, Job-Parent, and
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Job-Homemaker) และพบว่า การสนับสนุนจากคูส่ มรสช่วยลดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
ได้ เช่นกัน
การสนับสนุนจากครอบครัว
ความหมายของการสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนจากครอบครัว เป็ นการสนับสนุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อสมาชิกในครอบครั ว
เพราะทาหน้ าที่สาคัญของครอบครัว นอกจากการอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร เพื่อให้ พฒ
ั นาเป็ นบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ ทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ แล้ วยังมีหน้ าที่ให้ ความรัก ความอบอุ่น นอกจากนัน้ ครอบครัว
ยังเป็ นแหล่งการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรัก หากการรับและการให้ มี ความสมดุล
กัน พัฒนาการของบุคคลจะเป็ นไปอย่างราบรื่ น (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544) และเมื่อเกิดปั ญหา หรื อ
ความผิดหวัง ครอบครัวก็จะเป็ นแหล่งที่ให้ กาลังใจ ให้ บุคคลสามารถจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ให้ ผ่าน
พ้ นไปได้ (อุไร ขลุย่ นาค. 2540)
คาห์ น (Kahn. 1979) กล่า วว่า การสนับ สนุน ทางสัง คม เป็ น ปฏิ สัม พัน ธ์ อ ย่า งมี จุด หมาย
ระหว่างบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน นอกจากนี ้ยังเป็ นการที่บคุ คลได้ รับ
ข้ อมูลที่ทาให้ ตนเชื่อว่ามีคนให้ ความรั ก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยกย่อง นอกจากนีย้ ังทาให้
บุคคลรู้สกึ ถึงการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมอีกด้ วย (Cobb. 1976)
การสนั บ สนุ น ที่ ส าคัญ อี ก แหล่ ง คื อ การสนั บ สนุ น จากสมาชิ ก ในครอบครั ว และญาติ
(Namayandeh; Yaacob; & Juhari. 2010) ซึง่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีสว่ นช่วยลดระดับ
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวในกลุ่มหญิงที่ทางานนอกบ้ า นได้ (Namayandeh; Yaacob; &
Juhari. 2010; citing Rastegarkhaled. 2004) นอกจากนี ก้ ารสนับ สนุน จากสมาชิ ก ในครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์กับความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว โดยผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวสูง มี
แนวโน้ มจะมีความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวต่า อีกด้ วย (Carlson; & Perrewé. 1999, Michael;
Brough; & Kalliath. 2004)
จากการให้ ความหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั ขอสรุปความหมายของการสนับสนุนจากครอบครัวที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ว่า เป็ นการได้ รับความช่วยเหลือทังทางร่
้
างกาย ในแง่ของการช่วยตัดสินใจ และทาง
จิตใจ ในการให้ กาลังใจ เข้ าใจความรู้ สึก ร่ วมทุกข์ร่วมสุข และอยู่เคียงข้ างเมื่อประสบปั ญหา จาก
สมาชิกในครอบครัว

62
องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม
วีสส์ (Weiss. 1974) แบ่งการสนับสนุนออกเป็ น 6 ชนิด ได้ แก่
1. การได้ รับความผูกพันใกล้ ชิด (Attachment) ทาให้ บคุ คลรู้สึกถึงการเป็ นที่รักและได้ รับการ
ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งมักได้ รับจากบุคคลใกล้ ชิด ถ้ าบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี ้ จะมีความรู้ สึกแปลก
แยก และโดดเดี่ยว
2. การได้ มีโอกาสดูแลผู้อื่น (Opportunity of Nurturance) ซึ่งการที่บุคคลมีความรับผิดชอบ
ในการช่วยเหลือผู้อื่น แล้ วทาให้ บคุ คลเกิดความรู้สึกเป็ นที่ต้องการของคนอื่น ถ้ าขาดการสนับสนุนชนิด
นี ้จะทาให้ บคุ คลรู้สกึ ว่าตนไร้ คา่
3. การมีส่วนร่ วมในสังคม (Social Integration) การที่บุคคลมีโอกาสได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทาง
สังคม ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีความห่วงใย เข้ าใจ ซึ่ งถ้ าขาดการสนับสนุนชนิดนี ้ จะทา
ให้ บคุ คลรู้สกึ ว่าถูกแยกออกจากสังคม และชีวิตน่าเบื่อหน่าย
4. การเป็ นผู้มีคณ
ุ ค่า (Reassurance of Worth) การที่บุคคลได้ รับการเคารพ ยกย่อง ชื่นชม
ที่สามารถเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในครอบครัวและสังคม ถ้ าขาดการสนับสนุนชนิดนี ้บุคคลจะขาด
ความเชื่อมัน่ และรู้สกึ ว่าตนไร้ ประโยชน์
5. การเป็ นเพื่อนที่ไว้ วางใจได้ (Sense of Reliable Alliance) เป็ นการสนับสนุนที่บุคคลได้ รับ
จากสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ถ้ าขาดการสนับสนุน
ชนิดนี ้ จะทาให้ บคุ คลรู้สกึ ขาดความมัน่ คง และถูกทอดทิ ้ง
6. การได้ รับคาชีแ้ นะ (Obtaining of Guidance) เป็ นการที่บุคคลได้ รับความช่วยเหลือด้ าน
อารมณ์ และด้ านข้ อมูลข่าวสารอย่างจริ งใจ จากบุคคลที่ตนศรัทธา และเชื่อมัน่ ในช่วงที่ประสบปั ญหา
หรื อภาวะวิกฤต ไม่เช่นนันบุ
้ คคลจะรู้สกึ ท้ อแท้ และสิ ้นหวัง
คาห์น (Kahn. 1979) แบ่งการสนับสนุนออกเป็ น 3 ชนิด ตามลักษณะของการสนับสนุน ดังนี ้
1. การสนับสนุนด้ านความรักความผูกพัน (Affection) ซึง่ เป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ในเชิง
บวกของบุคคลหนึง่ ที่มีตอ่ อีกคนหนึ่ง โดยการแสดงออกจะอยู่ในรูปแบบของความผูกพัน ความรัก การ
ยอมรับและการให้ ความเคารพ
2. การสนับสนุนด้ านการรับรอง (Affirmation) ซึ่งเป็ นการแสดงออกในลักษณะของการคล้ อย
ตาม การเห็นด้ วย และการยอมรับ ทังในพฤติ
้
กรรม และความคิดของบุคคล
3. การสนับสนุนด้ านการให้ ความช่วยเหลือ (Aid) ซึ่งเป็ นการที่บุคคลได้ รับการสนับสนุนโดย
การให้ สิ่งของ หรื อการช่วยเหลือทางตรง โดยอาจเป็ นในรูปแบบของวัตถุ เงินทอง ข้ อมูลข่าวสาร และ
เวลา เป็ นต้ น
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คอปป์ (Cobb. 1976) แบ่งการสนับสนุนออกเป็ น 3 ชนิดเช่นกัน ได้ แก่
1. การสนับสนุนในลักษณะของข้ อมูล ที่ทาให้ บคุ คลรู้สกึ ว่าตนได้ รับความรัก การเอาใจใส่ดแู ล
มีความใกล้ ชิดสนิทสนม ไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
2. การสนับสนุนในลักษณะของข้ อมูล ที่ ทาให้ บุคคลรู้ สึกว่าตนมี คุณค่า ได้ รับการยอมรั บ
ยกย่อง และเห็นคุณค่า
3. การสนับสนุนในลักษณะของข้ อมูล ที่ทาให้ บุคคลรู้ สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของเครื อ ข่า ย
ทางสังคม และมีพนั ธะ รวมถึงหน้ าที่ซงึ่ กันและกันกับสมาชิกในสังคม
นอกจากนี แ้ คปแลน และคนอื่ น ๆ (Kaplan; Cassel; & Gore. 1977) ได้ แ บ่ง การสนับ สนุน
ออกเป็ น 5 ด้ าน ตามความต้ องการพื ้นฐานทางสังคมของบุคคล ได้ แก่
1. การสนับสนุนด้ านอารมณ์ (Emotional Support) ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ทาให้ บคุ คลรู้สกึ ว่าตนได้ รับ
ความรัก การดูแลเอาใจใส่ โดยมักได้ รับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด และมีความผูกพันลึกซึ ้งต่อกัน
2. การสนับสนุนด้ านการยอมรับและเห็นคุณค่า (Esteem Support) เป็ นความรู้สึกของบุคคล
ที่ได้ รับการยอมรับจากผู้อื่น และการที่ผ้ อู ื่นมองเห็นคุณค่าของตน
3. การสนั บ สนุ น ด้ านการเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม (Socially Support or Network) เป็ น
ความรู้สกึ ของบุคคลที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม และมีความผูกพันซึง่ กันและกัน
4. การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Information Support) เป็ นการรับรู้ถึงการได้ รับคาแนะนา
ในการแก้ ไขปั ญหา หรื อการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับพฤติกรรม และการกระทาของ
บุคคล
5. การสนับสนุนที่เป็ นรู ปธรรม (Tangible Support) เป็ นการที่บุคคลรับรู้ ถึงการได้ รับความ
ช่วยเหลือด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ เงินทอง และการบริการต่างๆ
ทอทส์ (Thoits. 1986) แบ่ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมออกเป็ น 3 ด้ าน ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมของ แคปแลน และคนอื่นๆ ทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ การสนับสนุน
ด้ านอารมณ์ (Emotional Support) และการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Information Support) แต่
องค์ประกอบที่ 3 ซึง่ ทอทส์ เสนอการได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร (Instrumental Support) ซึง่ ใน
เนือ้ หา มีความสอดคล้ องกับการสนับสนุนที่เป็ นรู ปธรรม (Tangible Support) ของ แคปแลน และ
คนอื่นๆ นัน่ เอง
คิง และคนอื่นๆ (King; et al. 1995) ได้ ลดทอนองค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมของ
ทอทส์ เหลื อ เพี ย ง 2 องค์ ป ระกอบ คื อ การสนับ สนุน ด้ า นอารมณ์ (Emotional Support) และการ
สนับสนุนด้ านทรัพยากร (Instrumental Support)
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ไซเมท; และคนอื่นๆ (Zimet; et al. 1988) เสนอองค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมว่า
ประกอบด้ วยการช่วยเหลือทังทางร่
้
างกาย ในแง่ของการช่วยตัดสินใจ และทางจิ ตใจ ในการให้ กาลังใจ
เข้ าใจความรู้สึก ร่วมทุกข์ร่วมสุข และอยูเ่ คียงข้ างเมื่อประสบปัญหา จาก 3 แหล่ง ได้ แก่ การสนับสนุน
จากครอบครัว เพื่อน และคนสาคัญ
จากการทบทวนองค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม สามารถสรุ ปได้ 2 แนวทางหลัก
ได้ แก่ 1) องค์ประกอบของแหล่งการสนับสนุน เช่น การสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และอื่นๆ และ
2) องค์ประกอบของสิ่งที่สนับสนุน เช่น การสนับสนุนด้ านอารมณ์ ด้ านการยอมรับ และด้ านทรัพยากร
เป็ นต้ น
การวัดการสนับสนุนจากครอบครัว
แคปแลน และคนอื่นๆ (Caplan; et al. 1975) เสนอแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมที่ใช้ กัน
อย่างกว้ างขวาง สามารถวัดได้ จาก 2 ด้ าน ได้ แก่
1. การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotional Support) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับระดับการสนับสนุนที่
แหล่งสนับสนุนให้ ความช่วยเหลือ และความสะดวกใจที่จะเล่าปัญหาส่วนตัวให้ แหล่งสนับสนุนฟั ง
2. การสนับสนุนด้ านทรัพยากร (Instrumental Support) ซึ่งเกี่ยวกับการสนับสนุนด้ านสิ่งของ
และความสามารถในการเป็ นที่พงึ่
นามายานติ ; ยาคอป; และ จูฮ าริ (Namayandeh; Yaacob; & Juhari. 2010) ท าการวัด การ
สนับสนุนจากครอบครัว โดยวัดจากแหล่งการสนับสนุน 3 แหล่ง ได้ แก่ สามี สมาชิกในครอบครัว และ
ญาติ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 4 อันดับ ตังแต่
้ ไม่เลย ถึงมากที่สดุ ซึง่ ผู้ที่ได้
คะแนนสูง แสดงถึงการได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวสูง
ไซเมท; และคนอื่ น ๆ (Zimet; et al. 1988) พั ฒ นาแบบวั ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
(Multidimensional Scale of Perceived Social Support) ซึ่งเป็ นแบบวัดที่วดั การได้ รับการสนับสนุน
จากคนสาคัญในชีวิต อันได้ แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และคนสาคัญอื่นๆ โดยแบบวัดประกอบด้ วย
ข้ อคาถามจานวน 12 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งคะแนนการสนับสนุนจากครอบครั ว อยู่ระหว่าง 12 ถึง 84 คะแนน โดยผู้ที่ไ ด้
คะแนนแบบวัดสูง จะเป็ นผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับสูง
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะนาแบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว ของไซเมท; และคนอื่นๆ
(Zimet; et al. 1988) ซึ่งวัดการได้ รับการสนับสนุนจากคนสาคัญในชีวิต อันได้ แก่ สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน และคนสาคัญอื่นๆ มาพัฒนาให้ สอดคล้ องกับบริ บทครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็ น
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กลุม่ ตัวอย่างที่จะใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนจากครอบครัว
งานวิจยั ที่ผา่ นมามักศึกษาการสนับสนุนจากครอบครัว เป็ นปัจจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว โดยพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์ ทางลบกับความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวโดยรวม (Namayandeh; Yaacob; & Juhari. 2010) และความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง (Christine; & Bettina. 2009) นอกจากนีจ้ ากการสังเคราะห์
งานวิจัย พบว่า (Michela; et al. 2010) ความเครี ยดในบทบาท เป็ นตัวแปรคั่นกลางความสัม พันธ์
ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัว กับความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวโดยรวม
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานและมีลูกแล้ ว พบว่า การสนับสนุนจากคู่สมรส มีความสัมพันธ์
ทางลบกับความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวโดยรวม (Wallace. 2005) และความขัดแย้ งระหว่าง
งานกับ ครอบครั ว ทัง้ 2 ทิ ศ ทาง (Daalen; Willemsen; Sanders. 2006) แต่ใ นงานวิ จัย ของกริ ก ส์ ;
แคสเปอร์ และเอบิ (Griggs; Casper; & Eby. 2013) พบว่ า การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความขัดแย้ งที่เกิดจากความเครี ยดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
(Strain-Based WIF)
จากการทบทวนแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้วิจยั คาดว่า
ทังความขั
้
ดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางาน
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนจากครอบครัว
3.3 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์ การ
งานวิจยั ที่ศึกษาตัวแปรปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ และการทางาน ที่มี
อิทธิพลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวมีมากมาย เช่น ชัว่ โมงการทางาน (Gutek; Searle; &
Klepa. 1991, O'Driscoll; Ilgen; & Hildreth. 1992, Frone; Yardley; & Markel. 1997, Thompson;
Beauvais; & Lyness. 1999, Grzywacz; & Marks. 2000, Higgins; Duxbury; & Johnson. 2000,
Fu; & Shaffer. 2001, Mennino; & Brayfield. 2002, Batt; & Valcour. 2003, Madsen. 2003) การมี
ส่ ว นร่ วมในการท างาน ( Job Involement) (Frone; et al. 1992b, Adams; King; & King. 1996,
Carlson; & Kacmar. 2000, Major; Klein; & Ehrhart. 2002) ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วกั บ ความเครี ย ดในการ
ทางาน เช่น งานที่มากเกินไป ความขัดแย้ งในบทบาทของการทางาน ความคลุมเครื อในบทบาทของ
การทางาน ความเครี ยดในการทางาน และความไม่พึงพอใจในงาน เป็ นต้ น (Charles; Richard; &
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Raj. 1991, Frone; et al. 1992b, Frone; Yardley; & Markel. 1997, Burke; & Greenglass. 1999,
Fox; & Dwyer. 1999, Bernas; & Major. 2000, Carlson; & Kacmar. 2000, Grzywacz; & Marks.
2000, Fu; & Shaffer. 2001, Major; Klein; & Ehrhart. 2002, Stoeva; Chiu; & Greenhuas. 2002)
การใช้ เทคโนโลยี เช่น การใช้ e-mail และLaptop เป็ นต้ น ซึ่งสนับสนุนให้ บคุ คลสามารถทางานที่บ้าน
ได้ ) (Batt; & Valcour. 2003) และระดับของงาน (Higgins; Duxbury; & Johnson. 2000) รวมถึงความ
ยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร (Lambert; & Hogan. n.d., Jiang. 2012, Lambert; Hogan; & Cheeseman.
2013) และ ภาวะผู้นา เช่น การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
(Leader-Member Exchange) (นภาภรณ์ อุทัย จรั ส รั ศ มี . 2554, Culbertson; Huffman; & AldenAnderson. 2010) และภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ( Eshraghi; et al. 2011, Gantasala; &
Padmakumar. 2011, Yang. 2012, Munir; et al. 2012) เป็ นต้ น แต่ในงานวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจะเลือก
ศึก ษาปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่อ ความขัด แย้ ง ระหว่า งงานกับ
ครอบครัวที่สอดคล้ องกับบริ บทที่จะศึกษา 3 ปัจจัย ได้ แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุตธิ รรมใน
องค์การ และการสนับสนุนจากองค์การ เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่สอดคล้ องกับบริ บทที่จะศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
ความสาคัญของผู้นาในองค์การ ขึ ้นอยู่กับขนาดขององค์การ ยิ่งองค์การขนาดใหญ่ ก็อาจมี
ผู้นาหลายระดับ เช่น ผู้บงั คับบัญชาระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น หากเป็ นองค์การ
ขนาดเล็ก อาจมีจานวนผู้นาไม่มากนัก ซึ่งผู้นามีความสาคัญในการตัดสินใจและการบริ หารงานให้
สาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนด (อรอนงค์ สวัสดิบ์ รุ ี . 2555) ในการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงนี ้ ผู้วิจยั จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ ความหมาย และแนวคิดของภาวะผู้นา และ
แนวคิด องค์ประกอบ การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของภาวะผู้นา
ผู้นา (Leader) หมายถึง บุคคลที่ได้ รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น หรื อบุคคลที่ได้ รับ
การแต่งตังให้
้ เป็ นหัวหน้ าในการดาเนินการต่างๆ (Morris; & Seeman. 1950) ในองค์การต้ องอาศัย
ผู้นา และมีความเป็ นผู้นา ในการที่จะแสดงวิสยั ทัศน์ และสื่อสารให้ สมาชิกในองค์การเห็นด้ วย รวมถึง
กระตุ้นให้ สมาชิกมีกาลังใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ (Kotter. 1990) ซึ่งทาให้ องค์การดาเนินไป
อย่างบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และนาหาหน่วยงานไปสู่ความเจริ ญก้ าวหน้ า (เนตร์ พัณณา
ยาวิราช. 2552)
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ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง ศิลปะ หรื อกระบวนการของการบอก หรื อชี ้แนะผู้ร่วมงาน
หรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความเต็มใจและกระตือรื อร้ น (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี. 2555)
นอกจากนีย้ งั เป็ นความสามารถที่จะมีอิทธิพล หรื อนาผู้ตาม (โดยไม่ได้ ใช้ การบังคับ) อีกทังยั
้ งเป็ นการ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ อู ื่นทางานได้ อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานอย่างเหมาะสม
อาร์ มสตรอง (Armstrong. 1990) ได้ อธิ บายว่า ภาวะผู้นา เป็ นความสามารถในการทางาน
ต่างๆ ให้ สาเร็ จได้ โดยผ่านบุคคลอื่น เพราะงานดังกล่าว ไม่สามารถทาให้ เสร็ จได้ ด้วยคนเพียงคนเดียว
อีกทังภาวะผู
้
้ นายังเป็ นศิลปะและกระบวนการเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่มีความมุ่งมัน่ และพยายาม
เพื่อที่จะทาให้ เป้าหมายบรรลุ (นิติพล ภูตะโชติ. 2556: 232; อ้ างอิงจาก Koontz. 1998) ซึ่งอิทธิ พล
ดังกล่าวจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลและสังคมในองค์การ เพื่อให้ เกิดการยอมรับและมีการขยาย
ต่อไป (Stiglitz. 2006)
ภาวะผู้นา เป็ นกระบวนการที่ผ้ นู าใช้ ในการสร้ างความชัดเจนให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา รับรู้ถึงสิ่ง
ที่ ส าคัญ และภาพที่ เ ป็ นจริ ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ มองทิ ศ ทางและจุด มุ่ ง หมายอย่ า งชัด เจนภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก (สุเทพ พงศ์ศรี วฒ
ั น์. 2550: 15)
จากการให้ ความหมายของภาวะผู้นาที่กล่าวไปแล้ ว สามารถสรุ ปได้ ว่า ภาวะผู้นา หมายถึง
ความสามารถของผู้นา ในการที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม ด้ วยการมีจดุ มุ่งหมายที่ชดั เจน เพื่อให้ ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ปั จจุบนั มีแนวคิดทฤษฎีจานวนมากที่ศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผู้นา ซึ่งได้ มีการพยายามจัดกลุ่ม
แนวทางการศึกษาภาวะผู้นาไว้ 3 กลุม่ หลัก (สุพานี สฤษฏ์วานิช. 2552) ได้ แก่
1. การศึกษาคุณลักษณะของผู้นา (Traits Approach) เป็ นแนวคิดแบบเก่า และได้ หมดไป
นานแล้ ว แนวคิดนี ้เชื่อว่า คุณลักษณะของผู้นามีความสาคัญ เป็ นคุณลักษณะทางด้ านร่างกายที่ทาให้
เป็ น ผู้น า แต่จ ากการศึก ษาเรื่ อ งผู้น าแนวนี ้ พบว่ า การให้ ค วามส าคัญ กับ คุณ ลัก ษณะของผู้น า
ลดน้ อยลง ทาให้ แนวคิดด้ านคุณ ลักษณะของผู้นา เป็ นที่ ยอมรั บเรื่ อยมาตัง้ แต่ ปี 1904-1948 พบ
คุณลักษณะต่างๆกว่า 100 คุณลักษณะ เช่น ความซื่อสัตย์ ความโดดเด่น ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความ
เฉลียวฉลาด ความกล้ าตัดสินใจ เป็ นต้ น
2. การศึกษาพฤติกรรมของผู้นา (Behavioral Approach) เป็ นการศึกษาภาวะผู้นา เกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมที่ ดี ข องผู้น า ที่ ท างานให้ ป ระสบความส าเร็ จ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า ภาวะผู้น าเป็ นสิ่ ง ที่ ฝึ ก สอนได้
(Trainable) โดยมี ก ารศึก ษาที่ ส าคัญ คื อ การศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย มิ ชิ แ กน ที่ จ าแนกรู ป แบบ
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พฤติกรรมของผู้นาออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ พฤติกรรมที่เน้ นงาน ซึง่ จะเน้ นวิธีการ ขันตอนและเทคนิ
้
คใน
การทางาน และพฤติกรรมที่เน้ นคน โดยพยายามสร้ างความสามัคคีในกลุ่มงาน สนใจความเป็ นอยู่
และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ที่จาแนกพฤติกรรมผู้นา
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ พฤติกรรมเน้ นคน และพฤติกรรมเน้ นโครงสร้ าง ซึ่งเป็ นพฤติกรรมของผู้นาที่เน้ น
การกาหนดบทบาทหน้ าที่ให้ ชดั เจน เป็ นต้ น
3. การศึกษาผู้นาตามสถานการณ์ (Situational Approach) ที่เชื่อว่า ไม่มีรูปแบบของภาวะ
ผู้นาแบบใดที่ดีที่สดุ ผู้นาควรศึกษาปั จจัยสถานการณ์ เช่น ลักษณะงาน ความต้ องการของผู้ตาม และ
ความรู้ ความสามารถของผู้ตาม เป็ นต้ น เพื่อเลือกรู ปแบบของภาวะผู้นาให้ เหมาะสมกับผู้ตาม จึงจะ
เป็ นผู้นาที่มีประสิทธิผล
นอกจากนี ้ยังมีการจาแนกบทบาทของภาวะผู้นาออกเป็ น 12 บทบาท (Bass. 1990) ดังนี ้
1. ภาวะผู้ น าในฐานะที่ เ น้ นกระบวนการของกลุ่ ม ( Leadership as a Focus of Group
Processes) ซึ่งเป็ นการกาหนดให้ ผ้ นู าเป็ นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม โดยจะเกี่ยวข้ อง
กับความร่วมมือของสมาชิกในกลุม่ ที่มีความแตกต่างกัน
2. ภาวะผู้นาในฐานะที่เป็ นบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ (Leadership as a Personality
and Its Effect) ซึง่ ให้ ความหมายของภาวะผู้นา โดยยึดหลักด้ านคุณลักษณะ หรื อคุณสมบัตทิ ี่เป็ นจุดเด่น
ของผู้นา ที่จะสามารถทาให้ ผ้ อู ื่นเต็มใจที่จะปฏิบตั ภิ ารกิจที่ได้ รับมอบหมายให้ บรรลุผลสาเร็จ
3. ภาวะผู้นาในฐานะที่เป็ นพฤติกรรม (Leadership as an Act or Behavior) เป็ นการนิยาม
ความหมายของภาวะผู้นา ที่เน้ นพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น รวมถึงกิจกรรมร่ วมกับผู้อื่น
ในการดาเนินการให้ ไปในทิศทางเดียวกัน
4. ภาวะผู้นาในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือในการบรรลุเป้าหมาย (Leadership as an Instrument
of Goal Achievement) ซึ่ ง เป็ นความหมายของภาวะผู้ น าที่ เ ป็ นแรงขั บ ส าคัญ ในการจู ง ใจและ
ประสานงานภายในองค์การ เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
5. ภาวะผู้น าในฐานะเป็ น ผลที่ เกิ ด ขึน้ จากการปฏิ สัม พัน ธ์ (Leadership as an Emerging
Effect of Interaction) ซึ่งในความหมายของภาวะผู้นาในบทบาทนี ้ ไม่เชื่อว่า ภาวะผู้นาเป็ นสาเหตุ
ทาให้ เกิดพฤติกรรมของกลุม่ แต่ภาวะผู้นาเป็ นผลที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุม่
6. ภาวะผู้นาในฐานะที่เป็ นความแตกต่างของบทบาท (Leadership as a Differentiate Role)
มี พื น้ ฐานมาจากทฤษฎี บ ทบาท (Role Theory) ซึ่ง มี มุม มองว่า สมาชิ ก ในกลุ่ม มี บ ทบาทหน้ า ที่
ความรั บผิ ดชอบที่ แตกต่างกัน เพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ภาวะผู้นาจึงเป็ นบทบาทที่ เกิ ดขึ น้
จากการบูรณาการบทบาทของสมาชิกในกลุม่ เพื่อสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าแก่ระบบสังคม หรื อกลุม่
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7. ภาวะผู้น าในฐานะที่ มุ่ งด้ านโครงสร้ าง (Leadership as the Initiation Structure) ที่ ม องว่ า
ภาวะผู้ น าเป็ นกระบวนการในการเริ่ ม ต้ นและด ารงรั ก ษาโครงสร้ างของบทบาทและรู ป แบบ
ความสัม พันธ์ ข องบทบาทต่างๆ ซึ่ง เกี่ ยวข้ องกับ การตัด สิน ใจ เพื่ อให้ การปฏิ บัติง านเป็ นไปอย่ า ง
มีประสิทธิผลตามโครงสร้ างของการบริหารจัดการขององค์การ
8. ภาวะผู้นาในฐานเป็ นศิลปะที่ก่อให้ เกิดการยอมตาม (Leadership as the Art of Inducing
Compliance) เป็ น การมองว่า ภาวะผู้น า เป็ น การใช้ อิ ท ธิ พ ลเพื่ อ ให้ ผ้ ูอื่ น ยอมปฏิ บัติต ามสิ่ ง ที่ ผ้ ูนา
ต้ องการ โดยไม่สนใจความต้ องการของผู้ตาม
9. ภาวะผู้นาในฐานะที่ เ ป็ นการใช้ อิทธิ พล (Leadership as the Exercise of Influence) ซึ่ง
ในความหมายนี ้ การใช้ อิทธิพลไม่ได้ หมายถึง การครอบงา การควบคุม หรื อการบังคับให้ ต้องทาตาม
แต่มีความหมายกว้ างที่เป็ นการใช้ ความพยายามด้ วยการพูด หรื อกระบวนการสื่อสารให้ เกิดความเห็น
ที่คล้ อยตาม หรื อเป็ นกิจกรรมด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถก่อให้ เกิดความร่วมมือในการ
ไปสูเ่ ป้าหมาย
10. ภาวะผู้นาในฐานะที่เป็ นรู ปแบบของการจูงใจ (Leadership as a Form of Persuasion)
ซึง่ เป็ นการจูงใจผู้อื่น ด้ วยการใช้ เหตุผลอย่างหนักแน่น เพื่อให้ เกิดความคล้ อยตามผู้นา
11. ภาวะผู้นาในฐานะความสัม พันธ์ ข องอ านาจ (Leadership as a Power Relationship)
เป็ นความสัมพันธ์ ของอานาจระหว่างบุคคล (Interpersonal Power) เป็ นผลที่เกิดจากอานาจต่างๆ
ได้ แก่ อานาจจากการอ้ างอิง (Referent) อานาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert) อานาจจากการให้ รางวัล
(Reward) อานาจจากการบังคับ (Coercive) และอานาจตามกฎหมาย (Legitimate) เป็ นต้ น
12. ภาวะผู้ น าในฐานะเป็ นการผสมผสานขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ( Leadership as a
Combination of Elements) นิยามของภาวะผู้นาในฐานะนี ้ เป็ นการผสมผสานนิยามต่างๆ ของภาวะ
ผู้นา ก่อให้ เกิดนิยามของภาวะผู้นาขึ ้นใหม่ ที่ให้ ความหมายที่กว้ างครอบคลุมมากขึ ้น เช่น ภาวะผู้นา
เป็ นการใช้ อิทธิพลที่ไม่ใช่การบังคับข่มขู่ เพื่อประสานให้ สมาชิกรวมตัวเป็ นกลุ่มในการปฏิบตั ภิ ารกิจให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ข องกลุ่ม (Jago. 1982) หรื อการผสมผสานระหว่างอานาจกับ บุคลิ ก ภาพ
ซึง่ เป็ นนิยาม หรื อความหมายของผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นภาวะผู้นาในแนวทางใหม่ ที่มีการกล่าวถึงกันมาก (รัตติกรณ์
จงวิ ศ าล. 2545) ซึ่งนักวิชาการหลายท่าน มี การให้ ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงไว้
แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545) กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ระดับพฤติกรรมที่ผ้ นู าแสดง
ให้ เห็นในการจัดการหรื อการทางาน เป็ นกระบวนการที่ผ้ นู ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยน
สภาพหรื อเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้ สูงขึน้ กว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึน้ และมีศักยภาพมากขึน้ ทาให้ เกิ ดการตระหนักรู้ ใน
ภารกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุม่ จูงใจให้ ผ้ รู ่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสูป่ ระโยชน์
ของกลุม่ หรื อสังคม
นิตย์ สัมมาพันธ์ (2546: 54) ให้ คานิยามของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ว่าหมายถึง ผู้นา
ที่ ส ามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ บุคคลจ านวนมาก ลงมื อทามากกว่าเดิม จนไต่ระดับขึน้ สู่เพดาน
การปฏิบตั งิ านที่สงู ขึ ้น
สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552) กล่าวว่า ภาวะผู้นาเชิงการเปลี่ยนแปลง คือ การที่ผ้ นู าใช้ บารมี เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ยิ่ ง ใหญ่ กั บ องค์ ก าร สามารถพลิ ก ฟื ้น องค์ ก ารที่ มี ปั ญ หาให้ ประสบ
ความสาเร็จได้
กล่าวโดยสรุ ป ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นภาวะผู้นาที่เน้ นการเปลี่ยนแปลงเรื่ องค่านิยม
คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคต ด้ วยการสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ผ้ ตู าม ให้
มองไกลกว่า ผลประโยชน์ ข องตนเอง ไปสู่ผ ลประโยชน์ ข องกลุ่ม และองค์ ก าร โดยเลื อ กวิ ธี ก ารที่
เหมาะสมกับผู้ตามแต่ละคน
แนวคิดของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เบอร์ นส์ (Burns. 1978) ได้ เสนอมโนทัศน์เกี่ ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจยั
เรื่ อง ผู้นาทางการเมืองของตน โดยเสนอว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นกระบวนการที่ทงผู
ั ้ ้ นา และ
ผู้ตามต่างมีส่วนช่วยกันยกระดับของคุณธรรม และแรงจูงใจของกันและกันให้ สงู ขึ ้น ซึ่งผู้นาที่มีภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี ้ จะหาวิธีการยกระดับจิตใจของผู้ตาม ด้ วยการจูงใจให้ มาสู่อุดมการณ์ และ
ค่านิยมทางศีลธรรมที่ดีงาม ซึง่ ผู้ตามจะถูกยกระดับจาก “ทาแค่นี ้เพียงพอสาหรับวันนี ้” ไปสู่ “ทาเพื่อสิ่ง
ที่ดีกว่าของพรุ่ งนี ”้ โดยตามแนวคิดนี ้ ทุกคนสามารถมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้ ทงสิ
ั ้ ้น กล่าวคื อ
การมีอิทธิ พลต่อเพื่อนร่ วมงาน ผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นต้ น นอกจากจะเกิดขึน้ ใน
องค์การแล้ ว ยังสามารถเกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันของบุคคลทัว่ ไปได้ อีกด้ วย
ต่อมา แบส (Bass. 1985) ได้ ขยายแนวคิ ด ของเบอร์ นส์ โดยให้ นิ ย ามของภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ในแง่ของผลของผู้นาที่กระทบต่อผู้ตาม อันได้ แก่ ความไว้ วางใจ ชื่นชม จงรักภักดี และ
ความเคารพนับถือ ที่ผ้ ตู ามมีให้ ผ้ นู า จนสามารถส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจในการทางานอย่างมีประสิทธิผล
เกิดความคาดหวัง ด้ วยวิธีการ ดังนี ้
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1. ทาให้ ผ้ ตู ามเกิดความตระหนักในความสาคัญของผลงานที่เกิดขึ ้น
2. โน้ มน้ าวจิตใจของผู้ตามให้ เปลี่ยนจากการยึดในผลประโยชน์ของตนเอง เป็ นการเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวมขององค์การ และกลุม่ แทน
3. กระตุ้นให้ ผ้ ตู ามยกระดับความต้ องการให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิม
องค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จากแนวคิด ของภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ด้ ก ล่า วไปแล้ ว แสดงให้ เ ห็ น ว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่ ผ้ ูนามี อิทธิ พ ลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ สูงขึน้ กว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สงู ขึ ้นและศักยภาพมากขึ ้น (Kuhnert. 1994) ทาให้ เกิดการตระหนักรู้
ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ ผ้ รู ่วมงานและผู้ตามมองให้ ไกลเกินกว่าความ
สนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ ข องกลุ่ม องค์ การหรื อ สัง คม ซึ่ง กระบวนการที่ ผ้ ูน ามี อิ ทธิ พ ลต่อ
ผู้ร่วมงานหรื อผู้ตามนี จ้ ะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “4I’s”
(Four I’s) (Bass. 1985) คือ
1. การมี อิทธิ พ ลอย่างมี อุดมการณ์ (Idealized Influence: II หรื อ Charisma Leadership:
CL) เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ นู าการเปลี่ยนแปลงประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างสาหรับผู้ตาม ผู้นาจะเป็ นที่ยก
ย่อง เคารพนับถื อ ศรัทธา ไว้ วางใจ และทาให้ ผ้ ูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่ วมงานกัน ผู้ตามจะ
พยายามเลียนแบบพฤติกรรมของผู้นา สิ่งที่ผ้ นู าต้ องปฏิบตั เิ พื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี ้ คือ ผู้นาจะต้ องมี
วิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาจะใช้ เหตุผลมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ ในสถานการณ์วิกฤต มีความเฉลียวฉลาด มีความตังใจ
้ การเชื่อมัน่ ในตนเอง ความ
แน่ว แน่ใ นอุด มการณ์ เป็ น ผู้ที่ มี ศี ล ธรรมและมี จ ริ ย ธรรมสูง ผู้น าจะหลี ก เลี่ ยงที่ จ ะใช้ อ านาจเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นและประโยชน์ของกลุ่ม นอกจากนี ้
ผู้นาจะเสริ มความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมัน่ ใจในตนเองของผู้ตาม และทาให้ ผ้ ูตามมี
ความเป็ นพวกเดียวกันกับผู้นา โดยอาศัยการมีวิสยั ทัศน์และจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นาแสดงความมัน่ ใจ
ช่วยสร้ างความรู้สกึ เป็ นหนึง่ เดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2. การสร้ างแรงบัน ดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) เป็ นพฤติ ก รรมของผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ที่แสดงออกด้ วยการสื่อสารความคาดหวังที่สูงของตนเองที่มีต่อผู้ตามให้ รับรู้ ด้ วยการ
สร้ างแรงบันดาลใจ โดยการจูง ใจให้ ยึดมั่น ต่อ วิสัยทัศน์ ข ององค์ก าร ในทางปฏิ บัติ ผู้นามักจะใช้
สัญลักษณ์ และการปลุกเร้ าอารมณ์ให้ กลุ่ม ทางานร่วมกัน ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team
spirit) เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม และองค์การ มากกว่าการทาเพื่อประโยชน์ ของตนเอง ผู้นาการ
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เปลี่ยนแปลงจึงถือเป็ นผู้ส่งเสริ ม ให้ เกิดการทางานเป็ นทีม โดยผู้นาจะพยายามจูงใจผู้ตามให้ ทางาน
บรรลุเกินเป้าหมายที่กาหนด ด้ วยการสร้ างจิตสานึกของผู้ตามให้ เห็นความสาคัญและความจาเป็ นใน
การปรับปรุงเป้าหมาย และผลงานอยู่เสมอ โดยผู้นาจะแสดงการอุทิศตัวหรื อความผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะแสดงความเชื่อมัน่ และแสดงให้ เห็นความตังใจอย่
้
างแน่วแน่วา่ จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ เพื่อให้ องค์การเจริญก้ าวหน้ าประสบความสาเร็จได้
3. การกระตุ้ นทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation: IS) เป็ นพฤติ ก รรมของผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ที่แสดงออกด้ วยการกระตุ้นให้ เกิ ดการริ เริ่ ม สร้ างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ การกระตุ้นผู้ต ามให้
ตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาต่า งๆที่ เ กิ ด ขึน้ ในหน่ว ยงาน ท าให้ ผ้ ูต ามมี ค วามต้ อ งการหาแนวทางใหม่ๆ มา
แก้ ปั ญ หาในหน่ว ยงาน เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ใหม่ที่ ดี ก ว่า เดิม โดยการตัง้ สมมุติฐ าน การ เปลี่ ย นกรอบ
(Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้ วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ๆ มีการจูงใจ
และสนับสนุนความคิดริ เ ริ่ มใหม่ๆ ในการพิจ ารณาปั ญหาและการหาคาตอบของปั ญหา มี การให้
กาลังใจผู้ตามให้ พยายามหาทางแก้ ปัญหาด้ วยวิธีใหม่ๆ ผู้นามีการกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามแสดงความคิดและ
เหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ วา่ จะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นา นอกจากนี ้ผู้นายัง
ทาให้ ผ้ ตู ามรู้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่ท้าทายและเป็ นโอกาสที่ดีที่จะแก้ ปัญหาร่วมกัน โดยผู้นาจะ
พิสจู น์ให้ เห็น ว่าปั ญหาทุกอย่างต้ องมีวิธีแก้ ไข ถึงแม้ ว่าบางปั ญหาจะมีอปุ สรรคมากมาย เพื่อเป็ นการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ ตู าม ในการที่จะตระหนัก เข้ าใจ และแก้ ไขปัญหาด้ วยตนเอง
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) เป็ นพฤติกรรม
ของผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มบรรยากาศที่ ดีในการทางาน ด้ วยการใส่ใจ
การรับรู้ และพยายามตอบสนองความต้ องการของผู้ตามเป็ นรายบุคคล ทาให้ ผ้ ตู ามรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าและมี
ความสาคัญ นอกจากนี ้ผู้นาจะเป็ นพี่เลี ้ยง และที่ปรึกษาของผู้ตาม เพื่อการพัฒนาผู้ตามตามศักยภาพ
ของผู้ตามแต่ละคน ซึ่งพฤติกรรมที่ผ้ นู าการเปลี่ยนแปลงใช้ กับผู้ตามแต่ละคน จะแตกต่างกันออกไป
ขึน้ อยู่กับความต้ องการของผู้ตาม ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ดังนัน้ ในการมอบหมายงาน จะเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ามได้ ใช้ ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรี ยนรู้ สิ่ง
ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ ผู้นาจะดูแลผู้ตามว่าต้ องการคาแนะนา การสนับสนุนและการช่วยให้
ก้ าวหน้ าในการทางานที่รับผิดชอบอยู่หรื อไม่ โดยผู้ตามจะไม่ร้ ูสกึ ว่ากาลังถูกตรวจสอบ
การวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวัด ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม ได้ แ ก่ แบบทดสอบ
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) ซึง่ พัฒนาครัง้ แรกโดยแบส (Bass. 1985) โดยรวบรวม
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ูบริ หารขององค์การขนาดใหญ่ในประเทศแอฟริ กาใต้ ให้ นึกถึงผู้นาที่กลุ่ม
ตัวอย่างเคยสัมผัส และร่ วมทางาน ในแง่ของการช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงความสาคัญของ
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เป้าหมาย ช่ วยเพิ่ม ระดับของแรงจูง ใจให้ สูง ขึน้ และช่วยดลใจให้ เห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่ า
ประโยชน์ของตนเอง นอกจากนีย้ ังสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับบรรยากาศ ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
นามาพัฒนาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และได้ มีการพัฒนาแบบวัดหลาย
ครัง้ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในแง่ของความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ จนเป็ นที่นิยมใช้ ในการศึกษา
ในปัจจุบนั ซึง่ แบบทดสอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี ้ ประกอบด้ วยคาถามที่ใช้ วดั การรับรู้ของผู้ตาม
ที่ มี ต่อพฤติกรรมของผู้น า 7 องค์ประกอบ ของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง รวมถึง ภาวะผู้ น าการ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซึ่งเป็ นภาวะผู้นาที่มุ่ง เน้ นการให้ สิ่ง ของที่ม าค่า เพื่อเป็ น
เครื่ องแลกเปลี่ ยน ในการจูงใจผู้ตาม ให้ ทาตามที่ผ้ ูนาต้ องการ (สุเทพ พงศ์ศรี วัฒน์. 2550: 267)
รวมทังยั
้ งได้ วดั ความพยายามส่วนเกิน (Extra Effort) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความ
พึงพอใจอีกด้ วย ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 7 องค์ประกอบของแบบทดสอบ MLQ ได้ แก่ การมีอิทธิอย่างมี
อุดมการณ์ ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 18 ข้ อ การสร้ างแรงบันดาลใจ ซึ่งประกอบด้ ว ยข้ อ
คาถาม จานวน 10 ข้ อ การกระตุ้นทางปั ญญา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 10 ข้ อ และการ
คานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 9 ข้ อ การให้ รางวัลตามสถานการณ์
ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 9 ข้ อ การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 7 ข้ อ และการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 7 ข้ อ เป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 5 อันดับ ตังแต่
้ บ่อยมาก ถึงไม่เคยเลย
ต่อมาแบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1992) ได้ จดั ทาแบบทดสอบ MLQ ฉบับย่อขึ ้นใหม่
โดยเรี ยกว่า MLQ-6S ซึง่ มีพื ้นฐานมาจาก 7 องค์ประกอบเช่นเดียวกับแบบทดสอบ MLQ ประกอบด้ วย
ข้ อคาถามจานวน 21 ข้ อ เป็ นแบบการประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย ถึงบ่อยมาก โดยในการ
ตีความ จะเป็ นการรวมคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ และตีความถึงผู้นาของผู้ตอบคนนันๆ
้ ในแต่ละ
องค์ประกอบออกเป็ น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า โดยองค์ประกอบที่ 1-7 จะถูกตีความเป็ น
ระดับของความเสน่หา การดลใจ การกระตุ้นการใช้ ปัญญา การมุง่ ความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล การให้
รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารแบบวางเฉย และการบริหารแบบปล่อยตามสบาย ตามลาดับ
ในปี ค.ศ. 2000 แบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 2000) ได้ พฒ
ั นาแบบทดสอบภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงอีกครัง้ โดยเรี ยกว่า MLQ Form 5x ซึง่ เป็ นแบบทดสอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงฉบับ
ย่อ ที่ให้ ผ้ ูตาม ประเมินความถี่ ของพฤติกรรมของผู้นา เกี่ ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จานวน
20 ข้ อ ที่มีพื ้นฐานมาจาก 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ การสร้ างแรงบันดาล
ใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคานึงถึงปั จเจกบุคคล และวัดความถี่ของพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาการแลกเปลี่ยน จานวน 8 ข้ อ ที่มีพื ้นฐานจาก 2 องค์ประกอบ คือ การให้ รางวัลตามสถานการณ์
และการบริหารงานเชิงรุก (Simola; Barling; & Turner. 2012)
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จากองค์ ป ระกอบ และการวัด ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง สามารถสรุ ป ได้ ว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้ างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยแบบวัดที่ได้ รับความ
นิ ย มใช้ ในการศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง คื อ แบบทดสอบ Multifactor Leadership
Questionnaire (MLQ) ของแบส (Bass. 1985) และต่อมาได้ มีการพัฒนาขึ ้นมาอีกหลายฉบับ
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย จะน าแบบทดสอบภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ผู้ วิ จัย จะใช้
แบบทดสอบ MLQ ของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2545) ซึ่งประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมีอิทธิ
อย่างมีอดุ มการณ์ การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล มาปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้ องกับกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา โดยเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่วดั ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ เนื่องจากแบบทดสอบดังกล่าว เป็ นแบบทดสอบที่นิยมใช้ ศกึ ษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของไทยอย่างกว้ างขวาง หลากหลายกลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
งานวิจยั ที่ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมามักศึกษาในฐานะของการเป็ นตัวแปร
สาเหตุ ที่อิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน (Eshraghi; et al. 2011, Gantasala;
& Padmakumar. 2011, Yang. 2012) การดูแลอย่างมีเหตุผลของผู้นา (Developmental Mode of Care
Resoning) (Simola; Barling; & Turner. 2012) แรงจูงใจในการทางาน (Akeel; & Subramaniam. 2013)
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Munir; et al. 2012) ความสุขใจ (Munir; et al. 2012) ความ
ผูก พัน ต่อ องค์ ก าร (Gantasala; & Padmakumar. 2011) และการรั บ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ ก าร
(Asgari; et al. 2008)
นอกจากนีย้ ังพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลทางอ้ อมกับตัวแปรอื่นๆ เช่น การ
พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กับความผูกพันต่อองค์การ โดยมีความ
พึงพอใจในงาน เป็ นตัวแปรคัน่ กลางความสัมพันธ์ ดงั กล่าว (Yang. 2012) ทังนี
้ ้ยังพบความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กับความสุขใจ (Munir; et al. 2012) และกับความพึงพอใจในงาน
(Jiang. 2012) โดยมี ค วามขัด แย้ ง ระหว่า งงานกับ ชี วิ ต ส่ว นตัว เป็ น ตัว แปรคั่น กลางความสัม พัน ธ์
ดังกล่าวด้ วย
จากการทบทวนแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้วิจยั
คาดว่า การสนับสนุนจากองค์การ ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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ความยุตธิ รรมในองค์ การ (Organizational Justice)
การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก
ได้ แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางสังคม และความหมาย องค์ประกอบ การวัด และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับความยุตธิ รรมในองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางสังคม
แนวคิดการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory: SET) พัฒนาโดยทรี เบาท์ และ
เคลลี่ (Thibaut; & Kelley. 1959) ที่ อ ธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ บุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น โดย
ให้ ความสาคัญกับต้ นทุน และผลประโยชน์ ซึ่งเชื่อว่าบุคคลจะมีความสัมพันธ์ กัน หากพึงพอใจใน
ผลประโยชน์ ที่มี ให้ กัน (Blau. 1964) ทฤษฎี การแลกเปลี่ ยนทางสัง คมนัน้ มี องค์ประกอบพื น้ ฐาน
(Thibaut; & Kelly. 1959) ดังนี ้
1. รางวัล (Reward) เป็ นสิ่ ง ตอบแทน ทัง้ ที่ เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ซึ่ง ทาให้ บุคคลรู้ สึก
เพลิดเพลิน ยินดี และพึงพอใจ โดยรางวัลของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการ
และการให้ คณ
ุ ค่าของแต่ละคน
2. การสูญเสีย (Costs) เป็ นสิ่งที่บุคคลไม่ชอบ เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่ขดั ขวางการทากิจกรรม
ต่างๆของบุคคล โดยอาจอยูใ่ นรูปแบบของการลงโทษ หรื อการไม่ได้ รับรางวัลที่ควรจะได้
3. กาไร (Profit) เป็ นความมุ่งหวังของบุคคลที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งอาจเป็ น
รางวัล หรื อการลงโทษก็ได้ ดังนันบุ
้ คคลจะประเมินผลได้ ผลเสียของกิจกรรม 2 กิจกรรม แล้ วเลือกเข้ า
ร่วมกิจกรรมที่ได้ รางวัลมากที่สดุ หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็ได้ รับการลงโทษน้ อยที่สดุ
4. การประเมินผลการกระทา (Evaluation of Outcome) ซึง่ จะต้ องมีมาตรฐาน หรื อเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมิน ในการยอมรับผลของการกระทา โดยมี 2 มาตรฐาน คือ (1) ระดับการเปรี ยบเทียบ ซึ่ง
หากบุคคลได้ รับรางวัลมากกว่าเกณฑ์ จะเกิดความพึงพอใจ ไม่เช่นนันจะเกิ
้
ดความไม่พึงพอใจ และ
(2) ระดับการเปรี ยบเทียบเพื่อทางเลือกอื่น ซึ่งเป็ นการประเมินเพื่อตัดสินใจว่าจะคงอยู่ หรื อออกจาก
องค์การ ซึง่ หากเปรี ยบเทียบแล้ วว่ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า บุคคลก็จะเลือกที่จะจากไป
5. บรรทัดฐานในการเอื ้อประโยชน์ต่อกัน (Norm of Reciprocity) ซึ่งมอสโชวเดอร์ ; เซทตอน
และ เฮนากั น (Mossholder; Settoon; & Henagan. 2005) กล่ า วว่ า บุ ค คลที่ ร้ ู สึ ก ว่ า ตนได้ รั บ
ผลประโยชน์ จ ากคนอื่ น ต่อมาจะรู้ สึกว่าเป็ นภาระหน้ าที่ และเกิ ดความจงรั กภักดีในที่ สุด ซึ่ง อาจ
แสดงออกในรู ป แบบของความผูก พัน ในงาน และการตัง้ ใจที่ จ ะคงอยู่ใ นองค์ ก าร (Rhoades; &
Eisenberger. 2002)
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จากทฤษฎี การแลกเปลี่ ยนทางสังคมข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า บุคคลจะมีการพิจารณาการ
สูญเสียออกจากการได้ รับรางวัล โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด หากบุคคลได้ รับรางวัลมากกว่าการ
สูญเสีย บุคคลจะคงอยูใ่ นองค์การ เนื่องจากรู้สกึ ว่าตนเองได้ กาไรจากการคงอยู่นนั ้
ความหมายของความยุตธิ รรมในองค์การ
ความยุตธิ รรมในองค์การ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความยุตธิ รรม (Fairness) ที่บคุ คล
ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกขององค์การ ซึ่ง ความยุติธ รรมในองค์การมักถูกใช้ ในการศึกษาประเด็น
เกี่ยวกับองค์การ ในแง่ของศีลธรรม (Virtue) (Rawls. 1971)
นอกจากนี ้กรี นเบิร์ก (Greenberg. 1987) ให้ ความหมายของความยุติธรรมในองค์การ ว่าเป็ น
การรับรู้ความยุติธรรมที่บคุ คลได้ รับจากการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่ ขององค์การ ในฐานะสมาชิกของ
องค์การ
จากความหมายของความยุติธรรมในองค์การ สามารถสรุ ปได้ ว่า ความยุติธรรมในองค์การ
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความยุตธิ รรม ที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกขององค์การ
องค์ประกอบของความยุตธิ รรมในองค์การ
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดเกี่ ยวกับความยุติธรรมในองค์การ สามารถสรุ ปได้ ว่า ความ
ยุตธิ รรมในองค์การ จาแนกออกเป็ น 3 ประเภท (Greenberg. 1993) ได้ แก่
1. ความยุติธ รรมด้ า นผลลัพ ธ์ (Distributive Justice) ซึ่ง เป็ นความยุติธ รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ผลตอบแทนจากการทางาน หรื อจากความสาเร็จที่องค์การให้ แก่สมาชิก โดยผลลัพธ์นี ้ขึ ้นอยู่กบั การให้
คุณค่ากับสิ่งนันๆ
้ ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความยุตธิ รรมด้ านผลลัพธ์มีกฎพื ้นฐาน 3 ข้ อ คือ
1.1 กฎความเสมอภาค (Equity) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสิทธิที่บุคคลจะได้ รับผลตอบแทน อย่าง
คงที่จากผลการทางาน ตัวอย่างเช่น การที่องค์การจะส่งผู้จดั การ 2 คนเข้ าอบรมในโครงการพัฒนานัก
บริ หารมื ออาชี พ การใช้ กฎนี เ้ ป็ นพื น้ ฐานในการตัดสินผู้เหมาะสมที่ ควรจะได้ เข้ าโครงการ จะเป็ น
ผู้จดั การที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่สูงกว่า ซึ่งจะถูกประเมินในแง่ของความสามารถ ความพยายาม และ
ศักยภาพที่จะพัฒนา ซึ่งในกรณีนี ้ความยุติธรรม คือการที่ผ้ จู ดั การ 2 คนที่มีผลการปฏิบตั ิงานสูงที่สุด
ได้ รับโอกาสในการเข้ าโครงการฝึ กอบรมนี ้
1.2 กฎความเท่าเทียมกัน (Equality) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการที่ทุกคนควรได้ รับโอกาสในการ
ได้ รั บ ผลตอบแทน หรื อ รางวัล ที่ เ ท่ า เที ย มกัน โดยไม่ค านึง ถึ ง ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล เช่น
ความสามารถ เป็ นต้ น ยกตัวอย่างเช่น ในการที่องค์การจะส่งผู้จดั การเข้ าโครงการฝึ กอบรม ผู้จดั การ
ทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม เช่น แบ่งตามเพศ คือ หญิงและชาย แล้ วองค์การจึงจะเลือกผู้จดั การ
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ที่เหมาะสมที่สดุ ของแต่ละกลุม่ อันได้ แก่ ผู้จดั การชาย 1 คน และผู้จดั การหญิง 1 คน นัน่ เอง
1.3 กฎความต้ องการ (Need) ซึ่งกฎนี ้มีพื ้นฐานความเชื่อที่ว่า องค์การควรให้ ผลตอบแทน
หรื อรางวัลตามความต้ องการของบุคคล บุคคลจึงจะรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การ เช่น การคัดเลือก
ผู้จดั การเข้ าโครงการฝึ กอบรม จานวน 2 คน องค์การจะเลือกผู้จดั การที่มี ความสามารถและมี ความ
ต้ องการที่จะพัฒนาทักษะการเป็ นมืออาชีพของตนเอง
ในบางครัง้ องค์การใช้ หลายกฎในการตัดสินเลือกผู้จดั การเข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรม เช่น การ
ใช้ กฎความเสมอภาคพิจารณาหาผู้จดั การที่เหมาะสม จนได้ ผ้ จู ดั การหญิงที่มีผลการปฏิบตั งิ านสูงที่สุด
เข้ าร่วมโครงการ ควบคูก่ บั การใช้ กฎความเท่าเทียมและความต้ องการ โดยพิจารณาเลือกผู้จดั การชาย
ที่มีความต้ องการเข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรมนี ้มากที่สดุ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตคือ การเลือกผู้จดั การที่
มีผลการปฏิบตั ิงานสูงสุด ซึ่งถือว่าทางานได้ ดีอยู่แล้ ว จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนา จึงควรส่ง
ผู้จัดการที่ มี ผ ลการปฏิ บัติง านที่ ร องลงมาเข้ าร่ วม อี กทัง้ ในประเด็น การเลื อ กกฎหลายข้ อ ในการ
พิจารณาครัง้ เดียวกัน อาจเป็ นเรื่ องที่ไม่ยุติธรรม จึงควรใช้ กฎใดกฎหนึ่งในการพิจารณาผลตอบแทน
ครัง้ เดียวกัน แต่ถึงกระนันกฎของการพิ
้
จารณาให้ ผลตอบแทนเป็ นเรื่ องของค่านิยม ไม่มีกฎใดที่ตายตัว
จากการศึกษาการมุ่งเน้ นทางวัฒนธรรม (Cultural Orientations) และการพิจารณาให้ รางวัล (Leung.
1997) พบว่ า วัฒ นธรรมของอเมริ ก าเหนื อ มี แ นวโน้ มที่ จ ะให้ คุณ ค่ า กั บ ความเป็ นปั จ เจกนิ ย ม
(Individualism) ซึ่งให้ ความสาคัญกับความสนใจ ความต้ องการ และเป้าหมายของตนเอง จึงเห็น
ความยุติธรรมในองค์การ จากการแข่งขัน และการได้ มาซึ่งรางวัลของตนเอง (Self-Gain) ในขณะที่
วัฒนธรรมของเอเชีย ให้ ความสาคัญกับความเป็ นกลุ่ม (Collectivism) ที่มีความสนใจ ความต้ องการ
และเป้าหมายเปรี ยบเทียบกับสมาชิกในกลุ่ม จึงเห็นความยุติธรรมในองค์การ เมื่อองค์การใช้ กฎความ
เท่าเทียม เนื่องจากเน้ นความสัมพันธ์ (Solidarity) การประสานกัน (Harmony) ตลอดจนการเกาะกลุ่ม
กัน (Cohesion) เป็ นต้ น
2. ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ (Procedural Justice) เป็ นความยุติธรรมที่เกิดจากการใช้
เกณฑ์ตา่ งๆ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั นโยบาย และกระบวนการที่องค์การใช้ ในการพิจารณาการให้ ผลตอบแทน ซึ่ง
ความแตกต่างระหว่างความยุติธ รรมด้ านผลลัพ ธ์ กับความยุติธ รรมด้ านกระบวนการ อยู่ที่ความ
ยุติ ธ รรมด้ า นผลลัพ ธ์ เน้ น ที่ ค วามส าคัญ ของผลลัพ ธ์ แต่ค วามยุติ ธ รรมด้ า น กระบวนการ เน้ น
กระบวนการต่างๆ ซึง่ จาแนกออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
2.1 เสี ย งของบุ ค คล (Individual Voice) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องกั บ การที่ บุ ค คลได้ รั บ โอกาสใน
กระบวนการตัดสินใจ และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับปั จจัยนาเข้ า (Offer Input) จากการศึกษาพบว่า การ
มี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ การรั บ รู้ ความยุติธ รรมด้ า นกระบวนการ
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(Schminke; Ambrose; & Noel. 1997)
2.2 องค์ ป ระกอบที่ มี โ ครงสร้ างของความยุ ติ ธ รรมด้ านกระบวนการ ( Structural
Components of the Process) โดยการตัดสินใจควรเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ปราศจากอคติ ด้ วยข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือ และด้ วยผลลัพธ์ที่สามารถปรับปรุงได้ ซึง่ เลเวนทอล (Leventhal. 1980) ได้ เสนอเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิจารณาความยุติธรรมในองค์การด้ านกระบวนการ 6 เกณฑ์ คือ ความต่อเนื่อง (Consistent)
การปราศจากอคติ (Bias Free) ความแม่นยา (Accurate) ความสามารถในการแก้ ไขกรณีที่เกิดความ
ผิ ด พ ลาด (Correctable in Case of an Error) การเป็ นตั ว แทนของ สิ่ ง ที่ เกี่ ยวข้ อง ทั ง้ หมด
(Representative of All Concerns) และมาตรฐานทางศีลธรรมที่ เ หนื อ กว่า (Based on Prevailing
Ethical Standards) ซึ่งเกณฑ์ทงั ้ 6 เกณฑ์ดงั กล่าว ได้ รับการยอมรับในการศึกษาความยุติธรรมใน
องค์การด้ านกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Folger; & Cropanzano. 1998)
นอกจากนี ้ในประเด็นของความยุติธรรมในองค์การด้ านกระบวนการ ยังมีการกล่าวถึง แบบ
แผนที่เชื่อมโยงกับความเป็ นกลุ่ม โดยได้ นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลองการให้ คณ
ุ ค่าของกลุ่ม
(Group-Value Model) ซึง่ อธิบายว่า บุคคลจะให้ คณ
ุ ค่าของการเป็ นสมาชิก เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุ่มทาง
สังคม โดยอยูบ่ นฐานความเชื่อที่วา่ การเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ เป็ นการได้ รับรางวัลทางจิตใจของบุคคล
ซึ่งเหตุผลที่บคุ คลต้ องหารเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ เนื่องจากกลุ่ม จะแสดงออกถึงความเป็ นตัวตน (SelfAffirmation) นอกจากนีย้ ังให้ การสนับสนุนทางสังคมด้ านอารมณ์ และการสนับสนุนที่เป็ นรู ปธรรม
รวมถึงทาให้ ร้ ูสึกถึงความเป็ นเจ้ าของ ซึ่งการให้ คณ
ุ ค่าของกลุ่มนี ้ สามารถจาแนกได้ 3 ประเด็น (Lind;
& Tyler. 1988) คือ
1. ความเป็ นกลาง (Neutrality) ซึง่ การที่บคุ คลเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ แล้ ว บุคคลจะคานึงถึง
ความสัมพันธ์ ระยะยาวภายในกลุ่ม และด้ วยการแสดงออกถึงความเป็ นกลางนี ้ ทาให้ บุคคลมีการ
ประณีประนอม และบางครัง้ มีการคล้ อยตามความต้ องการของผู้อื่น เพื่อแก้ ไขปั ญหา หรื อลดความ
ขัดแย้ ง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเชื่อว่าจะได้ รับการพิจารณาสิ่งตอบแทนอย่างยุติธรรม ด้ วยการเน้ นความ
ยุตธิ รรมด้ านกระบวนการ
2. ความไว้ ว างใจ (Trust) ซึ่ง เกิ ด จากการที่ ผ้ ูน าให้ ค วามเมตตา และตอบสนองความ
ต้ องการของสมาชิกกลุ่มอย่างยุติธรรม ด้ วยวิธีการที่มีเหตุผล เมื่อเวลาผ่านไปจะส่งผลให้ สมาชิกใน
กลุม่ เกิดความจงรักภักดี และมีความผูกพันกับกลุม่ ไม่เช่นนันแล้
้ ว บุคคลจะออกจากงาน
3. การเป็ นส่วนหนึ่ง ของกลุ่ม (Social Standing in the Group) เป็ นการที่บุคคลรับรู้ ความ
สุภาพในการสื่อสาร และการเคารพสิทธิ์ของหัวหน้ ากลุม่ ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่า
การที่บุคคลรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การด้ านกระบวนการ บุคคลจะมีทัศนคติทีดี และ
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ตังใจท
้ างานอย่างเต็มศักยภาพ ซึง่ ส่งผลต่อผลประโยชน์ขององค์การ (Rogelberg. 2007a)
3. ความยุตธิ รรมด้ านปฏิสมั พันธ์ (Interactional Justice) ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ คือ
3.1 ความยุติธรรมระหว่างบุคคล (Interpersonal Justice) ซึ่งการให้ เกียรติ และการแสดง
ความสุภาพต่อกัน เป็ นการแสดงออกถึงความยุตธิ รรม นอกจากนี ้ การขอโทษ ยังเป็ นการแสดงออกถึง
ความยุติธรรม เมื่อบุคคลรู้ สึกผิดกับการกระทาใดๆ ซึ่งหากบุคคลรับรู้ ถึงความยุติธรรมในองค์การ
บุคคลจะตังใจท
้ างานให้ กบั องค์การ แต่หากภายในองค์การขาดความสุภาพ (Politeness) ความไวต้ อง
ความรู้สึก (Sensitivity) และความเห็นใจต่อบุคลากรแล้ ว จะทาให้ บคุ คลรู้สึกถึงการดูถูกจากองค์การ
(Folger; & Cropanzano. 2001) ซึง่ จะส่งผลให้ บคุ คลไม่เต็มใจทางานให้ แก่องค์การ
3.2 ความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Informational Justice) ซึ่งอยู่บนพื ้นฐานความเชื่อ
ที่ว่า บุคคลควรได้ รับการมีส่วนร่ วม และได้ รับการอธิ บายเกี่ ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์ อย่างมี
เหตุผล และจริ งใจ บุคคลจึงจะรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การด้ านนี ้ ตัวอย่างการศึกษาของกรี นเบิร์ก
(Greenberg. 1993) ที่ มี การทดลองการยอมรั บและปฏิ บัติตามเรื่ องการห้ ามสูบบุหรี่ โดยการแบ่ง
พนักงานออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับเหตุผลต่างๆในการห้ ามสูบบุหรี่ และกลุม่ ที่ได้ รับ
เพียงข้ อความห้ ามสูบบุหรี่ ซึ่ง ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 มีแนวโน้ ม ที่ จะ
ยอมรับมากกว่ากลุ่มที่ 2 ในขณะที่กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ ทงั ้ 2 กลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จากผล
การศึกษาดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ ว่า หากบุคคลได้ รับการแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่ ชัดเจน และเพี ยงพอ
บุคคลจะรับรู้ความยุตธิ รรมในองค์การด้ านข้ อมูลข่าวสาร และมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
หากบุคคลรับรู้ ถึงความยุติธรรมในองค์การด้ านปฏิสัมพันธ์ นี ้ บุคคลมีแนวโน้ มที่จะมีความ
ผูกพันต่อการจัดการ มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับสูง (Rogelberg.
2007b)
จากการทบทวนแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความยุติ ธ รรมในองค์ ก าร สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จุบัน
การศึกษาเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การ เป็ นการศึกษาที่จาแนกความยุติธรรมในองค์การออกเป็ น
3 ประเภท ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์ ด้ านกระบวนการ และด้ านปฏิสมั พันธ์ ซึ่งความยุติธรรม
ด้ านปฏิสมั พันธ์นี ้ จาแนกออกเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร และความยุติธรรมระหว่าง
บุคคล ดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 11 ประเภทของความยุตธิ รรมในองค์การ
ที่มา: สร้ างขึ ้นจากแนวคิดของคอล์ควิด และคนอื่นๆ (Colquitt; et al. 2001)
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตในแง่ของความยุติธรรมในองค์การด้ านปฏิสมั พันธ์ ที่มีการจาแนก
ออกเป็ น 2 ประเภทย่อยที่มีความสัมพันธ์กนั นักวิจยั บางคนจึงศึกษาความยุตธิ รรมด้ านนี ้โดยไม่มีการ
จาแนกประเภทย่อย ในขณะที่นักวิจัยบางกลุ่มก็ศึกษาแบบแยกประเภท จึงทาให้ แบบจาลองใหม่
เกี่ยวกับความยุตธิ รรมในองค์การ จาแนกเป็ น 4 ประเภท ดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 12 แบบจาลองประเภทของความยุตธิ รรมในองค์การ
ที่มา: สร้ างขึ ้นจากแนวคิดของโรเจลเบิร์ก (Rogelberg. 2007b)
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จากภาพประกอบ 12 แสดงให้ เห็นว่า ความยุติธรรมในองค์การ ตามแนวคิดของ โรเจลเบิร์ก
(Rogelberg. 2007b) ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ ความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์ ความยุติธรรม
ด้ านกระบวนการ ความยุตธิ รรมระหว่างบุคคล และความยุตธิ รรมด้ านข้ อมูลข่าวสาร
จากการทบทวนองค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การ สามารถสรุปได้ ว่า ความยุติธรรม
ในองค์การ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ หมายถึง การรับรู้ ความ
ยุติธรรมที่เกิดจากการใช้ เกณฑ์ และกระบวนการต่างๆ ขึ ้นอยู่กบั นโยบาย และกระบวนการที่องค์การ
ใช้ ในการพิจารณาการให้ ผลตอบแทน (2) ความยุตธิ รรมระหว่างบุคคล หมายถึง การรับรู้การให้ เกียรติ
และการแสดงความสุภาพต่อกัน (3) ความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสาร หมายถึง การรับรู้การได้ รับการ
มี ส่วนร่ วม และได้ รับการอธิ บายเกี่ ยวกับกระบวนการและผลลัพ ธ์ อย่างมีเหตุผล และจริ ง ใจ และ
(4) ความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์ หมายถึง การรับรู้ ความยุติธรรมที่เกี่ ยวข้ องกับผลตอบแทนจากการ
ทางาน หรื อจากความสาเร็จที่องค์การให้ แก่สมาชิก
การวัดความยุตธิ รรมในองค์การ
การพัฒนาแบบวัด ที่ใช้ ในการวัดความยุตธิ รรมในองค์การ มีหลากหลาย แต่ที่ได้ รับความนิยม
อย่างแพร่ หลาย คือ แบบวัดความยุติธรรมในองค์การที่พฒ
ั นาโดย คอล์ควิดและคนอื่นๆ (Colquitt;
et al. 2001) ซึ่งมาจากพืน้ ฐานจากแนวคิดความยุติธ รรมในองค์การของ โรเจลเบิร์ก (Rogelberg.
2007b) จาก 4 องค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การ ได้ แก่ (1) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ
ซึ่ง ประกอบด้ วยข้ อคาถามจ านวน 7 ข้ อ (2) ความยุติธ รรมด้ านความสัม พันธ์ ซึ่ง ประกอบด้ วยข้ อ
คาถามจานวน 4 ข้ อ (3) ความยุตธิ รรมด้ านข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 5 ข้ อ และ
(4) ความยุติธ รรมด้ า นผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้ วยข้ อค าถามจ านวน 4 ข้ อ ที่ เป็ นมาตรวัดประเมิ น ค่า
5 ระดับตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง และมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.90 ถึง 0.97
ต่อมาชิ บาโอกะ และคนอื่ นๆ (Shibaoka; et al. 2010) ได้ พัฒ นาแบบวัดความยุติธ รรมใน
องค์การ ฉบับภาษาญี่ปนุ่ ตามแนวคิดของ คอล์ควิด (Colquitt. 2001) ซึ่งใช้ เทคนิคการวิจยั แบบแปล
กลั บ (Back-Translation) ร่ ว มกั บ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) จาก 4 องค์ประกอบของความยุติธ รรมในองค์ ก าร ได้ แก่ (1) ความยุติธ รรมด้ า น
กระบวนการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 7 ข้ อ (2) ความยุติ ธ รรมด้ า นความสัม พัน ธ์ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 4 ข้ อ (3) ความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 5 ข้ อ และ (4) ความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจ านวน 4 ข้ อ รวมข้ อ
คาถามทังสิ
้ ้น จานวน 20 ข้ อ ที่เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วย
อย่างยิ่ง เช่นเดียวกับแบบวัดความยุติธ รรมในองค์การของ คอล์ ควิ ดและคนอื่ นๆ (Colquitt; et al.
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2001) และพบว่ามีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 โดยแบบวัดดังกล่าวเหมาะสาหรับการวัดความยุติธรรม
ในองค์การ ในแง่มุมของการเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ ของสุขภาพในที่ทางานของพนักงานในบริ บทของ
ประเทศญี่ปนุ่
นอกจากนี ้ เอโลเวียนิโอ และคนอื่นๆ (Elovainio; et al. 2010) ที่พฒ
ั นาแบบวัดความยุติธรรม
ในองค์การ ตามแนวคิดของคอล์ ควิด (Colquitt. 2001) เช่นเดียวกัน แต่เป็ นแบบวัดที่ เป็ นฉบับย่อ
ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 8 ข้ อ จากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ าน
กระบวนการ ความยุติธรรมระหว่างบุคคล ความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสาร และความยุติธรรมด้ าน
ผลลัพธ์ ซึ่งข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
โดยคะแนนความยุติธ รรมในองค์การจะอยู่ระหว่าง 8 ถึง 40 คะแนน ซึ่งผู้ที่ได้ คะแนนแบบวัดมาก
จะเป็ นผู้ที่รับรู้ความยุตธิ รรมในองค์การสูง
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะนาแบบวัดความยุติธรรมในองค์การของคอล์ควิดและคนอื่นๆ
(Colquitt; et al. 2001) ซึ่งสร้ างขึ ้นจาก 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ ความ
ยุติธ รรมด้ านความสัม พันธ์ ความยุติธ รรมด้ านข้ อมูลข่าวสาร และความยุติธ รรมด้ านผลลัพธ์ มา
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่จะศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความยุตธิ รรมในองค์การ
งานวิจยั ที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่า ความยุติธรรมในองค์การ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การ
ทังเชิ
้ งบวก เช่น ผลการปฏิบตั งิ าน ความไว้ วางใจ ความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ
และเชิงลบ เช่น การลาออก การขาดงาน เป็ นต้ น คอล์ควิด และคนอื่นๆ (Colquitt; et al. 2001)
นอกจากนี ้ ยังพบว่าความยุตธิ รรมในองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ (Moorman; Blakely; & Niehoff. 1998) อีกทัง้ พบความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างความ
ยุติธรรมในองค์การด้ านผลลัพธ์ กระบวนการ และความสัมพันธ์ กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
(Fu; & Lihua. 2012) ทังยั
้ งพบความสัมพันธ์ ระหว่างความยุติธรรมในองค์การด้ านกระบวนการ และ
ความไว้ วางใจในองค์การ โดยมีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การเป็ นตัวแปรคัน่ กลางความสัมพันธ์
ดังกล่าว (DeConinck. 2010)
จากการทบทวนแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความยุติธรรมในองค์การดังกล่าว ผู้วิจยั
คาดว่า การสนับสนุนจากองค์การ ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความยุตธิ รรมในองค์การ
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ภาระงานของทีม (Team Workload)
ในการทบทวนแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ภาระงานของที ม ผู้วิ จัย ขอจ าแนกรายละเอี ย ดออกเป็ น
2 ประเด็น ได้ แก่ ภาระงานระดับบุคคล และภาระงานของทีม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ภาระงาน (WorkLoad)
ภาระงาน หมายถึ ง งานที่ ต้ อ งท าตามขอบเขตภารกิ จ (Task) หน้ าที่ (Duty) และความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ที่ได้ รับมอบหมายเกี่ยวกับงานสาหรับแต่ละตาแหน่งที่จะต้ องทาให้ เสร็จ ซึง่
ภาระงานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท (Demerouti; et al. 2001) คือ ภาระงานที่สามารถนับได้ (Objective)
เช่น จานวนชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมาย และภาระงานที่ไม่สามารถนับได้ (Subjective) เช่น งานบริ การ
เป็ นต้ น
ภาระงาน เป็ นสิ่งที่ไม่อยู่ถาวร แต่จะเกิดขึน้ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างความต้ องการในงาน
(Requirements of a Task) ที่ได้ รับมอบหมาย กับทักษะ พฤติกรรม และการรับรู้ของบุคคล (Hancock;
& Meshkati. 1988)
ในการวัดภาระงานของบุคคล สามารถวัดได้ 3 ลักษณะ (Miller. 2001) คือ
1. การวัดภาระงานเชิงกายภาพ (Physiological Measures) เป็ นการวัดการตอบสนองของ
ร่างกาย เช่น อัตราการเต้ นของหัวใจ ชีพจร การกระพริบตา การพูด และคลื่นสมอง เป็ นต้ น
2. การวัดภาระงานตามการรับรู้ (Subjective Measures) เป็ นการวัดการรับรู้ ภาระงานของ
บุคคล ซึ่งมีทงแบบองค์
ั้
ประกอบเดียว ได้ แก่ Modified Cooper-Harper Scale (MCH) และ Overall
Workload Scale (OW) และหลายองค์ประกอบ เช่น NASA Task Load Index Scale (NASA-TLX),
NASA-RTLX or RNASA-TLX และ Subjective Workload Assessment Technique (SWAT) เป็ นต้ น
3. การวัดภาระงานด้ วยผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Measures) ซึ่งผลการปฏิบตั ิงาน
อาจวัดจากผลการปฏิบตั ิงานที่สมั ฤทธิ์ผลเท่านัน้ (Paas; & Vanmerrienboer. 1993) โดยการวัดเป็ น
ค่าเฉลี่ยระหว่างงานหลัก (Primary Task) กับงานรอง (Secondary Task) ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่วา่ ทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัด (Yeh; & Wickens. 1988) เดอร์ ริค (Derrick. 1988) อธิบายเพิ่มเติมว่า
ความต้ องการจากงาน ในขณะที่ทรัพยากร เช่น เวลา มีอยู่อย่างจากัด ย่อมส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ลดลง ดังนันในการวั
้
ดภาระงานด้ วยผลการปฏิบตั งิ านนัน้ สามารถวัดได้ ทงจากงานหลั
ั้
ก หรื องานรอง
แต่การวัดจากงานหลัก จะได้ รับความนิยมมากกว่า อย่างไรก็ตาม การวัดด้ วยวิธีการนีก้ ็มีข้อจากัด
ที่มีแรงจูงใจเข้ ามาเกี่ ยวข้ อง กล่าวคือ หากบุคคลรับรู้ ภาระงานมาก แต่มีแรงจูงใจในการทางานสูง
ย่อมส่งผลให้ ผลการปฏิบตั งิ านสูงตามไปด้ วย
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ภาระงานของทีม
แนวคิด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ภาระงานของที ม พัฒ นามาจากทฤษฎี ภ าระงานของบุค คล โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตความสามารถในการทางานของทีม และความต้ องการของงาน ขึ ้นอยู่
กับสภาพแวดล้ อมของการปฏิบตั งิ าน (Bowers; Braun; & Morgan. 1997) ซึง่ การตีความภาระงานจะ
เป็ นอัตราส่วนระหว่างทรัพยากรของทีม และความต้ องการจากงาน (Bowers; & Jentsch. 2005)
สาหรับการวัดภาระงานที่จะใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะทาการวัดภาระงานของทีมด้ วยการ
พิจารณาจากจานวนงานทังหมดที
้
่อยูใ่ นการดูแลของทีม ที่เฉลี่ยให้ แก่สมาชิกในทีมแต่ละคนรับผิดชอบ
ตามแนวคิดของโบเวอร์ และเจ้ นท์ (Bowers; & Jentsch. 2005) และผู้วิจยั ยังเชื่อว่าภาระงานของแต่
ละสานักงานคุม ประพฤติย่อย จะมี อิทธิ พ ลต่อความขัดแย้ ง ที่ เกิ ดจากการทางานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ
ความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity)
แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
ปั จ จุบัน มี ก ารศึก ษาความหลากหลายในที ม (Team Diversity) มากมาย เนื่ อ งจากความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล จะส่งผลต่อการเป็ นสมาชิกในกลุ่ม และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทางานเป็ นทีม จาเป็ นที่จะต้ องให้ ความสาคัญกับความแตกต่างของบุคคลากร เช่น เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา เป็ นต้ น เนื่องจากความแตกต่างของสมาชิกภายในทีมล้ วนแล้ วแต่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
หรื อทีมได้ ทงสิ
ั ้ ้น
คณะกรรมาธิ การยุโรป กล่าวว่า องค์การที่มีพนักงานที่ลักษณะทางเพศที่หลากหลาย หรื อ
ผสมกัน ระหว่ า งชายและหญิ ง จะได้ รั บ ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี จ ากสายตาของคนภายนอก (European
Commission. 2005) และความแตกต่างทางเพศภายในทีมนี ้ ส่งผลให้ การตัดสินใจ (Leonard. 1995,
Gruenfeld; & Preston. 2000) การแก้ ไขปั ญหา (Mannix; & Neale. 2005) การคิดค้ นนวัตกรรมต่างๆ
(Hambrick; Cho; & Chen. 1996) และผลการปฏิ บั ติ ง าน ( Pelled; Eisenhardt; & Xin. 1999,
Hamilton; Nickerson; & Owan. 2003) เป็ นไปในทางที่ ดี ขึ น้ เนื่ อ งจากความแตกต่ า งดั ง กล่ า ว
ก่อให้ เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ที่มาจากประสบการณ์ และแนวความคิดที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิด
สิ่งที่ดีกว่า
แนวคิดที่สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายในทีมได้ มีหลากหลาย
เช่น แนวคิดเชิงสังคมศาสตร์ และจิตวิทยา ที่อธิบายความสัมพันธ์ ของกลุ่ม มีอิทธิพลต่อความสุขใจ
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ของกลุ่ม หรื อแม้ แต่ของบุคคล (Pfeffer. 1983) นอกจากนีย้ ังมีทฤษฎี ทางสารสนเทศและการแก้ ไ ข
ปั ญหาของ กลุ่ ม ( Group Information and Problem Solving) (Schippers; et al. 2007) ที่ ให้
ความสาคัญกับผลการปฏิบตั งิ านมากกว่าความสุขใจ
การวัดความหลากหลายทางเพศ
บลัว (Blau. 1977) เสนอวิธีการแปลงตัวแปรที่แสดงความแตกต่างหรื อความหลากหลาย
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งมีระดับการวัดมาตรนามบัญญัติ ให้ เป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ (Quantify)
ซึ่งมีคา่ อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 0.5 ซึ่ง 0 หมายถึง ไม่มีความหลากหลายหรื อความแตกต่างระหว่าง
สมาชิกภายในกลุม่ เช่น สมาชิกในกลุม่ มีเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน ระดับการศึกษาเท่ากัน เป็ นต้ น และ
ค่า 0.5 หมายถึง สมาชิกภายในกลุม่ จานวนเท่ากันจาแนกเป็ นกลุม่ ย่อยได้ กลุม่ ละเท่าๆกัน เช่น จานวน
ผู้หญิง เท่ากับจานวนผู้ชาย เป็ นต้ น ด้ วยสูตรการคานวณความหลากหลายภายในกลุม่ ดังนี ้

Gender Diversity = 1 − Ʃpi2
เมื่อ p เป็ นสัดส่วนของสมาชิกภายในกลุม่ แต่ละกลุม่ ต่อสมาชิกทังหมด
้
่
i เป็ นจานวนกลุม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายทางเพศ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายทางเพศ พบว่า ทีมที่มีความแตกต่าง
กันทางเพศ มีโอกาสที่จะปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าทีมชายล้ วนถึง 2 เท่า (Harris; &
Raskino. 2007) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาของโฮเกนดอร์ น , ออสเตอร์ บี ค และปราก
(Hoogendoorn; Oosterbeek; & Praag. 2013) ที่ศกึ ษาผลการปฏิบตั งิ านของทีมฝ่ ายขาย และพบว่า
ทีมที่มีอตั ราส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน มีผลการปฏิบตั ิงานดีกว่าทีมที่มีเพศใดเพศหนึ่ง
มากกว่าอีกทังยั
้ งมีผลการศึกษาของแฮริ ส และราสคิโน (Harris; & Raskino. 2007) ที่พบว่า ผู้หญิงที่
ทางานด้ านเทคโนโลยี มี อิทธิ พ ลต่อการซื อ้ สินค้ าของลูกค้ า ร้ อยละ 80 ถึง แม้ ว่าสินค้ าและบริ การ
ประเภทนี ้จะออกแบบมาเพื่อผู้ชายก็ตาม
การศึกษาเปรี ยบเทียบความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว พบว่า ในกลุ่ม พนักงานกองงาน
ด้ านอาหารและยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เป็ นผู้ชายมีความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัวโดยรวมสูงกว่าผู้หญิง (อรชุลี เตียวพิพิธพร. 2553) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของฐิ ติวฒ
ั น์
ปรี เปรม (2553) ที่พบว่า กลุ่มพนักงานบริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ที่เป็ นผู้ชายมีความ
ก้ าวก่ายงานของครอบครัว หรื อความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัวสูงกว่า
ผู้หญิง สาหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงให้ ความสาคัญกับความหลากหลายทางเพศระหว่างหญิง
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และชายภายในทีม
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงคาดว่า ความหลากหลายทางเพศของสานักงานคุมประพฤติ
ย่อยแต่ละแห่ง มีอิทธิพลต่อความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัวของพนักงาน
คุมประพฤติ
การสนับสนุนจากองค์ การ (Organizational Support)
แนวคิดการสนับสนุนจากองค์การ พัฒ นามาจากแนวคิดเกี่ ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
(Social Support) ซึ่งมีการให้ ความหมาย และองค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมที่หลากหลาย
(House. 1981) แต่ ค าจ ากั ด ความที่ นิ ย มใช้ กั น มาก คื อ แนวคิ ด ของ คอบบ์ ( Cobb. 1976)
ที่ให้ ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับการได้ รับความรัก การเห็นคุณค่า
และความผาสุกของบุคคล ซึ่ง ถื อว่าเป็ นส่วนหนึ่ง ของเครื อข่ายทางสัง คมที่ มี ต่อกัน ในขณะที่ บาง
แนวคิดให้ ความสาคัญกับชนิดของการสนับสนุน เช่น การสื่อสารข้ อมูลสารสนเทศ ความเห็นอกเห็นใจ
หรื อ การช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเป็ นรู ปธรรม (Viswesvaran; Sanchez; & Fisher. 1999) ซึ่ งแนวคิ ดของการ
สนับสนุนทางสังคมได้ กล่าวไปแล้ ว ในการทบทวนแนวคิดเกี่ ยวกับการสนับสนุนจากครอบครัว แต่มี
ความแตกต่างกันตรงที่การสนับสนุนจากองค์การ เป็ นระดับการรับรู้ความผาสุกของบุคคล ที่ได้ รับจาก
หัวหน้ างาน และแหล่งอื่นๆ ภายในองค์การ (Eisenberger; et al. 2002, Ford; Heinen; & Langkamer.
2007)
การสนับสนุนจากองค์การ (Eisenberger; et al. 1986) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์
ด้ านต่างๆ ของบุคคล ที่ได้ รับจากองค์การ ภายใต้ การปฏิ บัติง าน และมีความสอดคล้ องกับ ความ
คาดหวังของบุคคลที่มีตอ่ องค์การอีกด้ วย ทังยั
้ งเป็ นความคิด เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางบวกระหว่าง
บุคคลกับองค์การ โดยที่บคุ คลมีแนวโน้ มที่จะมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีขึ ้น เมื่อรับรู้ว่าการสนับสนุนจาก
องค์การ เป็ นที่พอใจสาหรับตน นอกจากนี ้ จอร์ จและบรี ฟ (George; & Brief. 1992) ยังให้ ความหมาย
ของการสนับสนุนจากองค์การ ว่าเป็ นอารมณ์ และความรู้สกึ เชิงบวกของพนักงาน ที่มีตอ่ เพื่อนร่วมงาน
พฤติกรรมการช่วยเหลือของผู้นา ซึ่งจะส่งผลต่อการมีความคิดสร้ างสรรค์ และการคิดค้ นนวั ตกรรม
ใหม่ๆ
จากความหมายข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงขอสรุ ปความหมายของการสนับสนุนจากองค์การว่า เป็ น
ความเชื่อของบุคคล เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าจากองค์การ ในแง่ของการมี ส่วนร่ วม การสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ตลอดจนความเอาใจใส่ความเป็ นอยู่ขององค์การ ที่มีตอ่ บุคคล ในฐานะ
ของสมาชิกขององค์การ
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แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองค์การ
ทฤษฎี ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก าร (Organizational Support Theory: OST) เป็ นทฤษฎี ที่
อธิบายการตอบสนองความต้ องการทางอารมณ์สงั คม และส่งผลให้ เกิดความพยายามในการทางาน
ซึ่งบุคคลจะรับรู้สิ่งที่องค์การให้ คณ
ุ ค่ากับผลการทางาน รวมถึงการที่องค์การให้ ความสาคัญกับความ
ผาสุ ก ของบุ ค คล (Eisenberger; et al. 1986, Shore; & Shore. 1995, Rhoades; & Eisenberger.
2002) การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support: POS) จึงอาจเพิ่ม
ความผูกพันของบุคคลในการที่จะช่วยให้ องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ ความผูกพันต่อองค์การ และความ
คาดหวังในการที่จะพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ผลกระทบเชิงพฤติกรรมของการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ได้ แก่ การเพิ่มทังผลการปฏิ
้
บตั ิงานที่รับผิดชอบ (Inrole-Role Performance) และนอกเหนือ
ความรับผิดชอบ (Extra-Role Performance) รวมถึงลดความเครี ยด และพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ เช่น
การขาดงาน และการลาออกจากงาน เป็ นต้ น
การพัฒนาแนวคิดของการสนับสนุนจากองค์การ ถูกอธิ บายด้ วยแนวโน้ ม ของการกาหนด
ลั ก ษณะขององค์ ก าร คล้ ายกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล (Eisenberger; et al. 1986) เลวิ น สั น
(Levinson. 1965) เสนอว่า บุคคลจะมีแนวโน้ มที่ จะยึดถื อตัวแทนขององค์การ ซึ่งตัวแทนดัง กล่า ว
ได้ แก่ กฎระเบียบต่างๆ บรรทัดฐาน และนโยบายต่างๆ ที่ตอ่ เนื่อง และชัดเจนเป็ นรูปธรรม
การรักษาบุคคลให้ คงอยู่กับองค์การ เป็ นกระบวนการเช่นเดียวกับการรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กูล์ดเนอร์ (Gouldner. 1960) เสนอว่า องค์การควรจะตอบสนองความต้ องการของ
บุคคล เพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เนื่องจากปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นมากมายภายนอก
องค์ ก าร เช่ น กฎระเบี ย บของรั ฐ บาลสัญ ญาสหภาพ หรื อ การแข่ ง ขัน เกี่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า จ้ าง
(Eisenberger; et al. 1986, Shore; & Shore. 1995) ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ สภาพการทางานที่เอื ้อแก่การ
ทางาน มีความสาคัญมากในการที่จะรักษาบุคคลไว้ กับองค์การ (Eisenberger; et al. 1997) ดังนัน้
สิ่งสาคัญ คือ ทิศทางในการสนับสนุนขององค์การ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้ ของสมาชิก
เช่น หากการได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม เป็ นเรื่ องที่ต้องต่อรอง อาจทาให้ บคุ คลรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การในระดับต่า ดังนันองค์
้ การควรแสดงให้ เห็นการสนับสนุนที่องค์การเอง จัดให้ แก่บคุ คล เพื่อให้
บุคคลรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การที่ตนได้ รับ นอกจากนี ้ วิธีการนี ้ยังส่งผลต่อการเพิ่มการรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การได้ อีกด้ วย ในขณะเดียวกัน หากองค์การยกเลิก หรื อลดสิ่งที่ เคยจัดหาให้ เช่น
การที่องค์การจ่ายโบนัสประจาปี น้ อยกว่าปี ที่ผา่ นมา อาจส่งผลให้ บคุ คลรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ในระดับต่า โดยสรุ ปแล้ ว การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ ขึ ้นอยู่กับ
สถานการณ์ ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ของการสนับสนุนจากองค์การ คือ การที่พนักงานขายเกิดความเครี ยด
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ในงาน จากลักษณะงานของตนเอง ทาให้ พนักงานรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในระดับต่า เนื่องจาก
องค์การไม่ได้ กระทาการใดๆ หรื อไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อลดความตึงเครี ยดดังกล่าว
ดัง นัน้ เพื่ อ จัด การกับ สถานการณ์ ดัง กล่า ว องค์ ก ารอาจจะเพิ่ ม การช่ว ยเหลื อ ด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น
การชดเชย เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนจากการทางานในวันหยุด เป็ นต้ น (Eisenberger; et al. 1997)
บุคคลที่รับรู้ การสนับสนุนจากองค์การในระดับสูง จะตอบแทนองค์การทังในแง่
้
ของทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ (Eisenberger; et al. 1986) เช่น ความตังใจที
้ ่จะทางาน
และผลการปฏิบตั ิงานที่สูง (Eisenberger; Fasolo; & Davis-LaMastro. 1990) แนวโน้ มที่จะช่วยเหลื อ
เพื่อนร่วมงาน (Shore; & Wayne. 1993) รวมถึงมีแนวโน้ มที่จะเสนอข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์การ และมีความผูกพันต่อองค์การ (Eisenberger; Fasolo; & Davis-LaMastro. 1990) เป็ นต้ น
องค์ประกอบและการวัดการสนับสนุนจากองค์การ
การวัด การสนับ สนุ น จากองค์ ก าร ได้ รั บ การพัฒ นาโดยไอเซนเบอเกอร์ และคนอื่ น ๆ
(Eisenberger; et al. 1997) พัฒนาแบบวัดการให้ การสนับสนุนจากองค์การ โดยใช้ ชื่อว่า แบบสารวจ
การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ (Survey of Perceived Organizational Support: SPOS) ซึ่งเป็ น
แบบวัดที่ประกอบด้ วยคาถามจานวน 36 ข้ อ ซึง่ ประกอบด้ วยคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ตา่ งๆ ภายใน
องค์การ รวมถึงสถานการณ์ที่เป็ นความคาดหวังของบุคคล ที่สง่ ผลกระทบทังในเชิ
้ งบวก และเชิงลบต่อ
บุคคล ที่ให้ บุคคลประเมินระดับความคิดเห็น และต่อมาได้ มีการปรับปรุ งแบบวัดดังกล่าว เนื่องจาก
จานวนข้ อคาถามที่มากเกินไป ทาให้ ไม่สะดวกในการนาไปใช้ ในการวิจยั ไอเซนเบอเกอร์ จึงปรับปรุงจน
ได้ แบบวัดจานวน 8 ข้ อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่สุด ถึงจริ งที่สุด ซึ่งคะแนน
การสนับสนุนจากองค์การ อยู่ระหว่าง 8 ถึง 56 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนแบบวัดสูง จะเป็ นผู้ที่ได้ รับ
การสนับสนุนจากองค์การในระดับสูง โดยแบบวัดการสนับสนุนจากองค์การได้ ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ ที่มีคา่ สูงกว่า 0.90 จึงทาให้ แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ฉบับนี ้ ได้ รับความยอมรับ และนาไปใช้ ในการวิจยั อย่างกว้ างขวาง
จากการศึก ษาของบลี ส ; โทมัส ; แอดเลอร์ และไวท์ (Bliese; Thomas; Adler; & Wright.
2004) ซึง่ ศึกษาเรื่ องผลกระทบของความขัดแย้ งภายในและระหว่างกลุ่ม กับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ โดยทาการศึกษาผลกระทบของกลุ่ม มีการพัฒนาแบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ
ของ ไอแซงเบอร์ เกอร์ ; และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1997) ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 8 ข้ อ โดยใช้
มาตรวัดประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างข้ อคาถาม ได้ แก่
แผนกของฉันเต็มใจที่จะช่วยเมื่อฉันต้ องการ และองค์การของฉันเอาใจใส่ความสุขของฉัน โดยมีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
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การสนับสนุนจากองค์การ ในงานวิจยั ของ ราตี และบาราท (Rathi; & Barath. 2012) ได้ มีการ
พัฒนาแบบวัดจากแบบวัดของ โอ ดริสโกล และคนอื่นๆ (O’Driscoll; Brough; & Kalliath. 2004) ด้ วย
วัดการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลได้ รับจากเพื่อนร่ วมงาน ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีข้อ
คาถามจานวน 4 ข้ อ เกี่ยวกับการสนับสนุนรูปแบบต่างๆ เช่น ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ การเป็ นห่วงเป็ นใย
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับที่มีประโยชน์ และการสนับสนุนอย่างเป็ นรู ปธรรม ด้ วยมาตรประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย ถึงทุกครัง้ ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.60
สาหรับแบบวัดการสนับสนุน จากองค์การที่จะใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะแปล และปรับปรุ ง
แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของไอเซนเบอเกอร์ และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1997)
ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 8 ข้ อ โดยเป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นการกระทา
ขององค์การ รวมถึงสถานการณ์ที่เป็ นความคาดหวังของบุคคล ที่ส่งผลกระทบทังในเชิ
้
งบวก และเชิง
ลบต่อบุคคล เนื่องจากเป็ นแบบวัดการสนับสนุนจากองค์การฉบับย่อ ที่ได้ รับความนิยมใช้ กันอย่าง
แพร่หลาย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนจากองค์การ
การศึกษาการสนับสนุนจากองค์การ ที่ผ่านมา มีการศึกษาทังในฐานะที
้
่เป็ นตัวแปรผลกระทบ
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และความยุติธรรมในองค์การ
นอกจากนีย้ ังมีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ศึกษาการสนับสนุนจากองค์การ ในฐานะที่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตั ว แปรอื่ น ๆ เช่ น ความพึ ง พอใจในงาน (Gantasala; & Padmakumar. 2011)
ความผูกพันต่อองค์การ (Gantasala; & Padmakumar. 2011) และความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
(นภาภรณ์ อุ ทั ย จรั ส รั ศ มี . 2554, Cohen; & Laini. 2008, Hamwi; Rutherford; & Boles. 2011, Sait;
Omer; & Mazlum. 2012) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ที่พบว่า นโยบายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนครอบครัว มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับ ความขัด แย้ ง ระหว่า งงานกับ ครอบครั ว (Voydanoff. 2004, Zhang; & Liu. 2011, Kossek;
et al. 2011, Griggs; Casper; & Eby. 2013) ทัง้ ยัง พบว่ า ปริ ม าณงาน และความรั บ ผิ ด ชอบใน
ครอบครัวที่มากเกินไป เป็ นตัวแปรคัน่ กลางความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองดั
้
งกล่าว (Booth; &
Matthews. 2012)
จากการทบทวนแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนจากองค์การดังกล่าว ผู้วิจยั
คาดว่า ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากการท างานส่ง ผลกระทบต่อ ครอบครั ว ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจาก
การสนับสนุนจากองค์การ และได้ รับอิทธิ พ ลทางอ้ อมจากภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง และความ
ยุตธิ รรมในองค์การ ผ่านการสนับสนุนจากองค์การ
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4. ผลของความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครั ว
เบลลาเวียและฟรอน (Bellavia; & Frone. 2005) เสนอว่า ผลของความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัว ยังได้ เสนอผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ใน 3 ด้ าน เช่นเดียวกับ
ปั จ จัยเชิ ง สาเหตุของความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ ครอบครั ว คือ ผลที่ เกี่ ยวข้ องกับ ตัวบุค คล ผลที่
เกี่ยวข้ องกับครอบครัว และผลที่เกี่ยวข้ องกับงาน และองค์การ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 ผลทเ่ ก่ยวข้องกับ วั บุคคล
จากงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า ผลของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ที่เกี่ยวข้ องกับตัว
บุคคลมีหลากหลาย เช่น ความสุขใจ (Well-Being) (Adams; King; & King. 1996, Aryee; et al. 1999,
Perrewé; Hochwarter; & Kiewitz. 1999, Carlson; & Kacmar. 2000) และความเครี ยด (Kelloway;
Gottlieb; & Barham. 1999, Anderson; Coffey; & Byerly. 2002) เป็ นต้ น แต่ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
จะเลือกศึกษาคุณภาพชี วิต เป็ นผลที่เกี่ ยวข้ องกับ ตัวบุคคล ที่เกิดจากความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว เนื่องจากสอดคล้ องกับบริบทที่จะศึกษา และสามารถนาไปใช้ ในการกาหนดนโยบายต่อไป
คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ความหมายและความสาคัญของคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต มีนกั วิชาการหลายท่านให้ ความหมายไว้ ดังนี ้
นิพนธ์ คันธเสวี (2525) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่า เป็ นระดับสภาพการดารงชีวิตของมนุษย์ตาม
องค์ประกอบของชีวิต อันได้ แก่ ทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ ในขณะที่ ชัยนาท
จิตตวัฒนะ (2541) ให้ ความหมายของ คุณภาพชีวิต ว่าเป็ นสภาพความเป็ นอยู่ที่ดี มีอุปการะและ
เกื ้อกูลซึง่ กันและกันภายในของแต่ละหน่วยชีวิต และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม
ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตว่า เป็ นชีวิตของบุคคลที่ สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างเหมาะสม ไม่เป็ นภาระและไม่ก่อให้ เกิดปั ญหากับสังคมเป็ นชีวิตที่มี
ความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ สามารถดารงชีวิตที่ชอบธรรม สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม ค่านิยม
ของสังคม สามารถแก้ ไขปั ญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้ ได้ มาอย่างถูกต้ องภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่
นอกจากนี ้จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี พ.ศ. 2539 ของศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2539) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่าเป็ นการดารงชีวิต
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ของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจาเป็ นพืน้ ฐาน ที่ได้ กาหนดไว้ ในสังคมหนึ่งๆ ในช่วงเวลา
หนึง่ ๆ
จากความหมายของคุณภาพชีวิตที่กล่าวมาทังหมด
้
สามารถสรุปได้ ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง
การดารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของบุคคล ตามสภาพความจาเป็ นพื ้นฐานในสังคม ซึง่ ตอบสนองใน
สิ่งที่บุคคลต้ องการ ทังทางร่
้
างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความคิดอย่างเหมาะสมเพียงพอ จน
ก่อให้ เกิดความสุขตลอดทังการมี
้
สขุ ภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี
องค์ประกอบและการวัดคุณภาพชีวิต
ในปี ค.ศ. 1991 ได้ มี ก ารเริ่ ม โครงการคุณ ภาพชี วิ ต ขององค์ ก ารอนามัย โลก (The World
Health Organization Quality of Life: WHOQOL Project) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาแบบวัด
คุณภาพชีวิต ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบข้ ามวัฒนธรรม แบบวัดดังกล่าว เป็ นการวัดการรับรู้ ของบุคคล
เกี่ ยวกับวัฒ นธรรมและค่า นิยม รวมถึง เป้าหมาย มาตรฐาน และความกัง วลส่วนบุค คล แบบวัด
คุณภาพชีวิตที่พฒ
ั นาขึ ้นในครัง้ นัน้ ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 100 ข้ อ ที่ได้ จากการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างนานาประเทศ และได้ รับการทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างที่หลากหลาย
แบบวัดคุณภา ว ฉบับย่อ (WHOQOL-BREF) ขององค์ การอนามัยโลก ประกอบด้ วยข้ อ
คาถาม จานวน 26 ข้ อ ซึ่งได้ จากการเลือกข้ อคาถามหมวดละ 1 ข้ อ จากเครื่ องชี ้วัดคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลก 100 ข้ อ รวมกับหมวดที่เป็ นคุณภาพชีวิต และสุขภาพทัว่ ไป วัดมิติที่หลากหลาย
ได้ แก่ สุขภาพร่ างกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ เชิงสังคม และสิ่งแวดล้ อม แบบวัดฉบับย่อนี ้ ได้ รับ
ความนิยมในการนาไปใช้ ประกอบการศึกษาคุณภาพชีวิตอย่างกว้ างขวาง โดยมีการพัฒนาขึ ้นหลาย
ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ก (Czech) ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาโปแลนด์ ภาษารัสเซีย รวมทัง้
ภาษาไทยอีกด้ วย
ส าหรั บ แบบวัด คุณ ภา ว ขององค์ ก ารอนามัย โลก ฉบับ ย่ อ ท่เ ป็ นภาษาไทย (สุวัฒ น์
มหัตนิรันดร์ กุล; และคนอื่นๆ. 2545) เป็ นเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตที่พฒ
ั นามาจากกรอบแนวคิดของ
คาว่าคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงการประเมินค่าที่เป็ น จิตนิสยั (Subjective) ซึ่งฝั งแน่นอยู่กบั บริ ษัททาง
วัฒนธรรม สังคม และสภาพแวดล้ อม เนื่องจาก นิยามของคุณภาพชีวิตที่เน้ นไปที่การรั บรู้ ในเรื่ อง
คุณภาพชีวิตของผู้ตอบ
แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ฉบับย่อ ที่เป็ นภาษาไทย ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
2 ลักษณะ คือ แบบภาวะวิสัย (Perceived Objective) และแบบอัตวิสัย (Self-Report Subjective)
ประกอบด้ วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้ าน ดังนี ้
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1. ด้ านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพด้ านร่างกาย ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจาวัน
ของบุคคล เช่น การรั บรู้ สภาพความสมบูรณ์ แข็ง แรงของร่ างกาย ความรู้ สึกสุขสบาย ไม่มี ความ
เจ็ บ ปวด ความสามารถในการจัด การกั บ ความเจ็ บ ปวดทางร่ า งกาย พละก าลัง ในการด าเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวัน ความเป็ น อิ ส ระ โดยไม่ต้ อ งพึ่ง พาผู้อื่ น ความสามารถในการเคลื่ อ นไหวของตน
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของตน ความสามารถในการทางาน และการรับรู้ ว่าตนไม่
ต้ องพึง่ พายา หรื อการรักษาทางการแพทย์ อื่นๆ เป็ นต้ น
2. ด้ า นจิ ต ใจ (Psychological Domain) คื อ การรั บ รู้ สภาพจิ ต ใจของตนเอง เช่น การรั บ รู้
ความรู้ สึกทางบวกที่บุคคลมี ต่อตนเอง ภาพลักษณ์ ของตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจใน
ตนเอง ความคิด ความจา สมาธิ การตัดสิ นใจ และความสามารถในการเรี ยนรู้ เรื่ องราวต่างๆของตน
ความสามารถในการจัดการความเศร้ า หรื อกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆของตน ที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึง ความเชื่อด้ านวิญญาณ ศาสนา การให้ ความหมายของชีวิต และความเชื่อ
อื่นๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอ่ การดาเนินชีวิต และมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็ นต้ น
3. ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เรื่ องความสัมพันธ์ของตน
กับบุคคลอื่น การรับรู้ ถึงการที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ ว่าตนได้ เป็ น ผู้ให้
ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้ วย รวมทังการรั
้
บรู้ ในเรื่ องอารมณ์ทางเพศ หรื อการมีเพศสัมพันธ์
เป็ นต้ น
4. ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
เช่น การรับรู้ ความมีอิสระในการดเนินชีวิต ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมัน่ คงในชีวิต ได้ อยู่ใน
สิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพที่ ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก มี แหล่ง ประโยชน์ ด้ าน
การเงิน สถานบริ การทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ มีโอกาสที่จะได้ รับข่าวสาร หรื อฝึ กฝนทักษะ
ต่างๆ มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็ นต้ น
แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ฉบับย่อ ที่เป็ นภาษาไทย ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 26 ข้ อ เช่นเดียวกับแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงภาษาในแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ฉบับย่อ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านภาษา
แล้ วนาไปทดสอบความเข้ าใจภาษากับคนที่มีพื ้นฐาน แตกต่างกัน นามาปรับปรุงข้ อที่เป็ นปั ญหาแล้ ว
ทดสอบซ ้า ทาเช่นนี ้ 3 รอบ การศึกษาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ (Cronbach’s
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.84 ค่าความเที่ ยงตรง เท่ากับ 0.65 ซึ่งแบบวัดดังกล่าวสามารถวัดได้
หลายกลุ่ม กล่าวคือ เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุ 15-60 ปี โดยไม่จากัดเพศ ในกรณี ที่ไม่สามารถอ่านออก
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เขียนได้ อาจใช้ วิธีให้ บคุ คลอื่นอ่านให้ ฟัง และผู้ตอบแบบประเมินเป็ นผู้เลือกคาตอบด้ วยตนเอง (สุวฒ
ั น์
มหัตนิรันดร์ กลุ ; และคนอื่นๆ. 2545)
การแปลผลคุณภาพชีวิตจากแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อ ที่เป็ นภาษาไทยนัน้ สามารถแปลได้
ว่า คุณภาพชีวิตของบุคคล มี 3 ระดับ (สุวฒ
ั น์ มหัตนิรันดร์ กลุ ; และคนอื่นๆ. 2545) คือ คุณภาพชีวิตที่
ดี ปานกลาง และไม่ดี นอกจากการแปลผลคุณภาพชีวิตโดยรวมแล้ ว ยังสามารถแปลผลโดยการแบ่ง
ระดับ และจาแนกตามองค์ประกอบ กล่าวคือ การแบ่งระดับคะแนน ตามคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกาย
ด้ านจิตใจ ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม
ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ฉบับย่อ ที่
เป็ นภาษาไทย ได้ รับยอมรั บอย่างเป็ นทางการ ดังนัน้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจะใช้ แบบวัดแบบวัด
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ฉบับย่อ ที่เป็ นภาษาไทยนี ้ในการวัดคุณภาพชีวิตของพนักงาน
คุม ประพฤติ และในการแปลผลคุณ ภาพชี วิ ต โดยผู้วิ จัย จะแปลผลคุณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งาน
คุมประพฤติในภาพรวม 3 ระดับ ได้ แก่ คุณภาพชีวิตระดับดี ปานกลาง และต่า
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต
จากการศึก ษาของซี เ มท, เกนคาล์ ป และเคสคิน (Cimete; Gencalp; Keskin. 2003) ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในงาน และคุณภาพชีวิตของพยาบาล
พบว่า ระหว่าง 2 ตัวแปรดังกล่าว มีความสัมพันธ์ ทางบวกต่อกัน ซึ่งถือเป็ นอิทธิพลจากการทางานที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสาหรับอิทธิพลจากครอบครัวที่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ก็มีผลงานวิจยั ก่อน
หน้ า ที่พบว่า ความพึงพอใจในครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Bellin;
et al. 2013)
ดังนันจากการทบทวนทฤษฎี
้
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังหมดนี
้
้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า คุณภาพชีวิต
เป็ นตัวแปรผล ที่จะได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความพึงพอใจในครอบครัว และความพึงพอใจในงาน
รวมถึงได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง
4.2 ผลทเ่ ก่ยวข้องกับครอบครัว
จากงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า ผลที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว ที่เกิดจากความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว มีหลากหลายประการ เช่น ความพึงพอใจในครอบครัว (Frone; Barnes; & Farrell. 1994,
Frone; Yardley; & Markel. 1997, Aryee; et al. 1999, Burke; & Greenglass. 1999, Carlson; &
Kacmar. 2000, Frye; & Breaugh. 2004, Boyar; & Mosley. 2007, Lapierre; et al. 2008, Michel;
& Clark. 2009, Michel; et al. 2009, Hassan. 2010, Shockley; & Singla. 2011, Bagger; & Li.
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2012, Liu; et al. 2013) ความพึงพอใจในชี วิ ตสมรส (Karatepe; & Uludag. 2008, Minnotte; et al.
2010, Carroll; et al. 2013) การปฏิบตั ติ ามบทบาทในครอบครัว (Family Performance) การไม่เข้ าร่วม
กิจกรรมในครอบครัว (Family-Related Absenteeism and Tardiness) (MacEwen; & Barling. 1994,
Adams; King; & King. 1996, Frone; Yardley; & Markel. 1997) เป็ น ต้ น นอกจากนี ฟ้ อร์ ด ; ไฮเนอร์
และแลงกาเมอร์ (Ford; Heinen; & Langkamer. 2007) ได้ ศึกษาและทบทวนเอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้ อง และเสนอแบบจาลองปั จจัย และผลกระทบของความขัดแย้ งจากการที่งานเข้ าไปก้ าวก่ายชีวิ ต
ครอบครัว (Work-to-Family Conflict) และความขัดแย้ งที่เกิดจากการที่ครอบครั วเข้ าไปก้ าวก่ายการ
ทางาน (Family-to-Work Conflict) จากแนวคิดของฟรอน และคนอื่นๆ (Frone; et al. 1992a) ดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 13 แบบจาลองความขัดแย้ งจากการที่ง านเข้ าไปก้ าวก่ายชีวิตครอบครั ว และความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากการที่ครอบครัวเข้ าไปก้ าวก่ายการทางาน จากแนวคิดของฟรอน และคนอื่นๆ
(Frone; et al. 1992)
ที่มา: Ford; Heinen; & Langkamer. (2007) อ้ างอิงจาก Frone; et al. (1992)
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะเลือกศึกษาความพึงพอใจในครอบครัว เป็ นผลที่เกี่ยวข้ องกับ
ครอบครัว ที่เกิดจากความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว เนื่องจากเป็ นตัวแปร
ที่สอดคล้ องกับผลการวิจยั ก่อนหน้ า และสอดคล้ องกับแบบจาลองของ โคเพิลแมน; กรี นเฮ้ าส์; และ
คอนโนลี (Kopelman; Greenhaus; & Connolly. 1983) อี ก ทัง้ ยัง เป็ น ตัว แปรที่ มี ลัก ษณะเป็ น กลาง
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สามารถศึกษาได้ กบั ทังกลุ
้ ม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ความพึงพอใจในครอบครัว (Family Satisfaction)
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในครอบครัว
ออลสัน และวิลสัน (Olson; & Wilson. 1982) กล่าวว่า ความพึงพอใจในครอบครัว เป็ นระดับ
ความสุขของสมาชิกในครอบครัว และการเติมเต็มให้ แก่กันและกัน ซึ่งสอดคล้ องกับการให้ คานิยาม
ของ คาร์ รัท; และคนอื่นๆ (Carruth; et al. 1997) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในครอบครัว เป็ นการรับรู้สิ่ง
ตอบแทนที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึง่ ยิ่งมีการแลกเปลี่ยนในทางที่ดีมาก
เท่าใด จะทาให้ บคุ คลมีความพึงพอใจในครอบครัวมากเท่านัน้ นอกจากนี ้การที่บคุ คลมีความพึงพอใจ
ในครอบครัวสูง จะส่งผลให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่สงู ด้ วย
นอกจากนี ้ แอนเดอร์ สนั และคนอื่นๆ (Anderson; et al. 2001) กล่าวว่า ในการศึกษาความ
พึงพอใจในครอบครัวนัน้ ควรศึกษาในลักษณะของความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิก
ในครอบครัว ซึง่ เป็ นผลมาจากการสื่อสารในครอบครัว (Schrodt; Soliz; & Braithwaite. 2008)
ชร๊ อดส์ (Schrodt. 2009) กล่าวว่า สิ่งแวดล้ อมของครอบครั ว มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ความพึงพอใจ แต่ประเพณีนิยมเชิงโครงสร้ าง (Structural Traditionalism) และการหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้ งมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในครอบครัว นอกจากนี ้ความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในครอบครัว (Ahmad. 2005)
จากการนิยามความพึงพอใจในครอบครั วที่ นักวิชาการได้ ให้ ไ ว้ มีความหลากหลายข้ างต้ น
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยขอนิยามความพึงพอใจในครอบครัว ว่าเป็ นความรู้ สึกทางบวกของ
พนักงานคุม ประพฤติ เกี่ ยวกับสิ่ ง ต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ภายในครอบครั ว และการสื่ อสารระหว่างกัน ใน
ครอบครัว รวมถึงความรู้สกึ ทางบวกต่อสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
องค์ประกอบและการวัดความพึงพอใจในครอบครัว
การศึกษาความพึงพอใจในครอบครั ว มีหลากหลายแง่มุม ดังนัน้ ในการวัดความพึง พอใจ
ในครอบครัว มีหลากหลายแบบวัด จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง สามารถสรุ ปได้ ว่า ในการวัด
ความพึงพอใจในครอบครัว มีดงั นี ้ เช่น
1. แบบวั ด ความพึ ง พอใจในครอบครั ว ของแคนซั ส (Kansas Family Satisfaction Scale)
(Schumm; et al. 1986) ซึ่งเป็ นการวัดความพึงพอใจในครอบครั วอย่างตรงไปตรงมา ประกอบด้ วย
4 ข้ อคาถาม เช่น คุณมีความพอใจในครอบครัวระดับใด เป็ นต้ น โดยเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 7 ระดับ
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ตังแต่
้ ไม่พอใจมากที่สดุ ถึงพอใจมากที่สดุ ซึง่ คะแนนสูงหมายถึงความพึงพอใจในครอบครัวในระดับสูง
ด้ วย โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.83
2. แบบวัดความพึงพอใจในครอบครัวฉบับย่อ ของเบรย์ฟิลด์ และโรเท (Brayfield; & Rothe.
1951) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 5 ข้ อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง ถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างข้ อคาถาม เช่น ฉันพบความสุขที่แท้ จริ งในครอบครัว เป็ นต้ น
โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.62 (Rathi; & Barath. 2012)
3. แบบวัดความพึงพอใจในการสนับสนุนจากครอบครัว (Satisfaction with Family Support:
FS) ซึ่ง เป็ นแบบวัดที่ ส ร้ างขึน้ จาก 5 องค์ประกอบ ที่ เรี ยกว่า แบบวัด APGAR (Smilkstein. 1978)
ได้ แก่
3.1 การปรั บ ตัว ในครอบครั ว (Family Adaptation) เป็ น วิ ธี ก ารที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในเวลาที่ต้องการ
3.2 การเป็ นคู่ชีวิต (Partnership) เป็ นการสื่อสารระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว ใน
เรื่ องต่างๆ เช่น การพักผ่อนในวันหยุด การเงิน การรักษาสุขภาพ การใช้ จา่ ย และปัญหาส่วนตัว เป็ นต้ น
3.3 การเติบโต (Growth) เป็ นการยอมรับ และให้ การช่ว ยเหลือสมาชิกในครอบครัว เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกภายในครอบครัวขึ ้น
3.4 ความรู้สึก (Affection) เป็ นการตอบสนองทางด้ านอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัว ใน
การให้ ความรัก ความเศร้ าโศกเสียใจ หรื อความโกรธ เป็ นต้ น
3.5 การแก้ ไขปัญหา (Resolve) เป็ นการให้ เวลา พื ้นที่ และเงินแก่กนั และกันระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครัว
แบบวัด APGAR ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 5 ข้ อ จาก 5 องค์ประกอบดังกล่าว ได้ แก่ 1) ฉัน
พอใจที่ ส ามารถพึ่ง พาครอบครั วในการแก้ ไ ขปั ญหาได้ 2) ฉันพอใจวิธี การที่ ครอบครั วพูดถึง และ
แบ่งปั นปั ญหากับฉัน 3) ฉันพอใจที่ครอบครัวยอมรับและสนับสนุนวิธีการตลอดจนกิจกรรมใหม่ๆจาก
ฉัน 4) ฉันพึงพอใจวิธีการที่ครอบครัวแสดงความรู้สึก และตอบสนองความต้ องการด้ านอารมณ์ เช่น
โมโห เศร้ า หรื อรั ก และ 5) ฉันพอใจวิธี การที่ ครอบครั วใช้ เวลาร่ วมกัน ซึ่ง เป็ นมาตรวัดประเมินค่า
3 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งคะแนนจะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 คะแนน โดย
คะแนนที่ สูง จะแสดงออกถึ ง ความพึง พอใจในครอบครั ว ที่ สูง และมี ค่า ความเชื่ อ มั่น เท่า กับ 0.94
(Hairong; et al. 2013)
4. แบบวัดความพึงพอใจในครอบครัวที่พฒ
ั นาโดย เรี ยดอน (Reardon. 1982) ประกอบด้ วย
ข้ อคาถามจานวน 7 ข้ อ เช่น ฉันมีความสุขในการบรรลุเป้าหมายในครอบครัว เป็ นต้ น โดยมาตรวัด
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ประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่เ ห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่ง คะแนนสูง แสดงถึง ความ
พึงพอใจในครอบครัวที่สงู ด้ วย และค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.85 - 0.87 (Mustapha; et al. 2011)
5. แบบวัดความพึงพอใจในครอบครัวที่พฒ
ั นาโดย บาร์ ราคา; ยาร์ โต; และ โอเรี ย (Barraca;
Yarto; & Olea. 2000) เป็ นแบบวัดความพึงพอใจในครอบครัว ด้ วยประโยคที่ว่า “เมื่ออยู่ที่บ้าน ใน
ครอบครัว ท่านมักรู้ สึก...” และให้ ผ้ ตู อบแบบวัดประเมินระดับตามคาคุณศัพท์ที่กาหนดให้ 3 ระดับ
ได้ แก่ แน่นอนที่สดุ ค่อนข้ างจะ และบางครัง้ ซึ่งคาคุณศัพท์ดงั กล่าว เป็ นคาคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึ ก
ทังเชิ
้ งบวก และเชิงลบ จานวน 27 คู่ เช่น มีความสุข-ไม่มีความสุข จูโ่ จม-ปกป้อง และใจเย็น-วิตกกังวล
เป็ นต้ น
ส าหรับ แบบวัด ความพึง พอใจในครอบครัว ที ่จ ะใช้ ใ นการวิจ ยั ครั ง้ นี ้ ผู้ว ิจ ยั จะแปล และ
ปรับปรุงแบบวัด APGAR ของสมิลค์สเทน (Smilkstein. 1978) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 5 ข้ อ
ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 3 ระดับ จาก 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ การปรับตัวในครอบครัว การเป็ นคูช่ ีวิต
การเติบโต ความรู้สกึ และการแก้ ไขปัญหา เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ค่อนข้ างสูง
ดังนันจากการทบทวนทฤษฎี
้
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังหมดนี
้
้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า ความพึงพอใจ
ในครอบครัว เป็ นตัวแปรผล ที่จะได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่ง ผล
กระทบต่ อ ครอบครั ว และได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อมจากปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมของครอบครัว และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ
4.3 ผลทเ่ ก่ยวข้องกับงานและองค์การ
ความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับครอบครั วยังส่งผลที่ เกี่ ยวข้ องกับ การทางาน และองค์การใน
หลายๆด้ าน เช่น ความพึงพอใจในงาน (อรชุลี เตียวพิพิธพร. 2553, Frone; Barnes; & Farrell. 1994,
Aryee; Fields; & Luk. 1999, Burke; & Greenglass. 1999, Perrewé; Hochwarter; & Kiewitz.
1999, Anderson; Coffey; & Byerly. 2002, Lamberti; Hogan; & Barton. 2002, Boyar; & Mosley.
2007, Cohen; & Laini. 2008, Lapierre; et al. 2008, Michel; & Clark. 2009, Michel; et al. 2009,
Hassan. 2010, Hoobler; Hu; & Wilson. 2010, Shockley; & Singla. 2011, Hsu. 2011, Bagger;
& Li. 2012, Choi; & Kim. 2012, Chung; Rutherford; & Park. 2012, Roy; & Mattila. 2012, Roy;
& Namasivayam. 2013, Buonocore; & Russo. 2013) ความเครี ยดในการทางาน (Frone; Russel;
& Cooper. 1992a, Frone; Yardley; & Markel. 1997, Behson. 2002) ผลการปฏิบตั ิงาน และการ
ขาดงาน (MacEwen; & Barling. 1994, Frone; Yardley; & Markel. 1997, Burke; & Greenglass. 1999,
Anderson; Coffey; & Byerly. 2002)
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สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกศึกษา ความพึงพอใจในงาน และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
เป็ นผลที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน และองค์การ ที่เกิดจากความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบ
ต่อการทางาน โดยอ้ างอิงตามผลการวิจยั ที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น กับแบบจาลองของ ฟอร์ ด; ไฮเนอร์
และแลงกาเมอร์ (Ford; Heiner; & Langkamer. 2007) ได้ ศึกษาและทบทวนเอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้ อง และเสนอแบบจาลองปั จจัย และผลกระทบของความขัดแย้ งจากการที่งานเข้ าไปก้ าวก่าย
ชีวิตครอบครัว (Work-to-Family Conflict) และความขัดแย้ งที่เกิ ดจากการที่ครอบครัวเข้ าไปก้ าวก่าย
การท างาน (Family-to-Work Conflict) จากแนวคิ ด ของฟรอน และคนอื่ น ๆ (Frone; Russel; &
Cooper. 1992a) อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับบริบทที่จะศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
ความเป็ นมาของความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของเมโยและคนอื่น ๆ (สุรพล
พยอมแย้ ม . 2541) ที่ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการทางานและความพึงพอใจของคนงานที่
โรงงาน ฮอร์ ธอร์ น ของบริ ษัทเวสเทิร์น อิเล็กทริ คคอมปานี (Western Electric Company) ในปี ค.ศ.
1930 ซึ่งเมโยได้ ทาการทดลอง โดยดัดแปลงความเข้ มของแสงสว่างในที่ทางาน กาหนดมาตราส่วน
ของการจ่ายค่าจ้ าง กาหนดช่วงเวลาพักผ่อน และสภาพแวดล้ อมในด้ านต่างๆ ของโรงงาน เพื่อทดสอบ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับผลผลิต ปรากฏว่าผลผลิตของคนงานเพิ่มสูงขึ ้น ถึงแม้ ว่า
สภาพแวดล้ อมของการทางานจะไม่ดีเท่าเดิมก็ตาม เมโยค้ นพบว่าผลผลิตของคนงานจะสูงขึ ้น เมื่อมี
การเอาใจใส่เป็ นพิเศษต่อตัวคนงาน ซึ่งการเอาใจใส่ ทาให้ คนงานรู้ สึกว่าตนมีสถานภาพพิเ ศษใน
สายตาของเพื่อนร่ วมงาน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ทัศนคติของคนงานเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความพึง
พอใจ ประสิทธิภาพในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ปฏิกิริยาของพนักงานซึง่ เกิดจากความภาคภูมิใจ
เป็ นแรงจูงใจที่ทาให้ มีความตังใจท
้ างาน เมโย สรุปผลการทดลองว่า ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมและสภาพการ
ท างาน (Environment Factors) นัน้ มี ผ ลต่อ การผลิ ต ของคนงานบ้ า ง แต่ปั จ จัย ทางสัง คม (Social
Factors) นั น้ มี ผ ลต่ อ การจู ง ใจบุ ค คลมากกว่ า ผลการทดลองข้ างต้ นของเมโย ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริ หารเป็ นอย่างมาก โดยก่อนที่การค้ นพบดังกล่าวองค์การส่วนใหญ่ ใช้ เงิน
เป็ นสิ่งจูงใจคนงานให้ เกิดความพอใจในการทางาน เพื่อให้ ทางานได้ อย่างรวดเร็ วมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ นอกจากนีซ้ าวซ่า และซาวซ่า (Sousa; & Sousa. 2000) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญ ต่อ
ความพึงพอใจในงานของบุคคล ได้ แก่ ความน่าสนใจของงาน สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ างานและ
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เพื่อนร่ วมงาน ค่าตอบแทนที่สูง โอกาสในการทางานอย่างอิสระ และโอกาสในการก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงานที่ชดั เจน
ความหมายของความพึงพอใจในงาน
อารี เพชรผุด (2530) สรุปไว้ ว่า ความพึงพอใจในงาน เป็ นความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อนายจ้ าง
เป็ น อารมณ์ พึง พอใจ สบายใจ ที่ เ กิ ด ขึน้ จากประสบการณ์ ท างานของบุค คล ซึ่ง เป็ น ผลจากการ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านร่ างกายและด้ านจิตใจของงานที่ทา ความสอดคล้ องระหว่างงานที่
นายจ้ างเสนอให้ กบั ความคาดหวังของบุคคล นาไปสูค่ วามพึงพอใจในงาน
ฮอพพอค (Hoppock. 1935) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน เป็ นความรู้สึกพอใจที่บคุ คลมีต่อ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
เป็ นการตอบสนองด้ านความรู้ สึก (Subjective Response) เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการทางานของ
บุคคล
สมิ ท และคนอื่ น ๆ (Smith; Kendall; & Hulin. 1969) นิ ย ามความพึง พอใจในงาน ว่า เป็ น
ความรู้ สึกที่ เ กี่ ยวข้ องกับสถานการณ์ ต่างๆ ในการทางาน นอกจากนี ้ ล๊ อค (Locke. 1976) ยัง ให้
ความหมายของ ความพึงพอใจในงาน ว่า เป็ นอารมณ์ทางบวก ซึ่งเป็ นผลจากการประเมินงานและ
ประสบการณ์การทางานของบุคคล ซึ่งสอดคล้ องกับการให้ ความหมายของความพึงพอใจในงาน ของ
เฟดแมน และอาร์ นลั (Feldman; & Arnold. 1983) ว่าหมายถึง อารมณ์หรื อความรู้สกึ ทางบวกที่บุคคล
มีตอ่ งานของตนเอง ดังนันความพึ
้
งพอใจในงานของบุคคล จึงแตกต่างกันไปตามทัศนคติที่แตกต่างกัน
ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ งานของตน ( Greenberg; & Baron. 1997, Robert; & Kinicki. 2001) อี ก ทั ง้
เชอร์ มาฮอน และคนอื่นๆ (Schermerhorn; Hunt; & Osborn. 2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน
เป็ นระดับความรู้ สึกในทางบวกหรื อลบของแต่ละบุคคลต่องาน ซึ่งเป็ นทัศนคติหรื ออารมณ์ ที่มี การ
ตอบสนองต่องาน สภาพทางกายภาพและสัง คมในสถานที่ ทางาน และเมื่ อบุคคลมี ความรู้ สึก ใน
ทางบวกต่องานก็จะส่งเสริ มให้ ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลนันสู
้ งด้ วย นอกจากนี ้แอนดริ ว (Andrew.
2001) ได้ ขยายความของความพึงพอใจในงาน ว่าหมายถึง ระดับความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องาน
ของตน ซึ่งความพึงพอใจมีแนวโน้ มจะลดลง เมื่อประสบการณ์ในการทางานล้ มเหลวไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวังไว้
ฮอลเลย์ และเจนนิ่งส์ (Holley; & Jennings. 1987) ให้ ความหมายของความพึงพอใจในงาน
ว่าหมายถึง การที่บคุ คลประเมิน และเปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวังของตนเองกับสิ่งที่ได้ รับจริ ง
จากการทางาน เช่น การกากับดูแล เพื่อนร่วมงาน ค่าจ้ าง การเลื่อนตาแหน่ง และลักษณะงาน เป็ นต้ น
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กิ๊บสัน; อีวานวิช; และ ดอนเนลลี่ (Gibson; Ivancevich; & Donnelly. 2000) ได้ ให้ ความหมาย
ของความพึงพอใจในงานที่สอดคล้ องกับนักคิดคนอื่นๆ ว่าหมายถึง ทัศนคติที่บุคคลมีต่องานของตน
ซึ่งเป็ นผลมาจากการรับรู้ เกี่ยวกับงาน ที่ขึ ้นอยู่กับปั จจัยแวดล้ อมเกี่ยวกับงาน เช่น การบังคับบัญชา
นโยบาย และวิธีการดาเนินการ การทางานเป็ นทีม สภาพการทางาน และผลตอบแทนที่ได้ รับ
นักวิชาการบางคนให้ ความหมายของความพึงพอใจในงานว่า เป็ นการตอบสนองทางอารมณ์เชิง
บวก และทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวกับงานของตนเอง ซึ่งบางคนมองว่าความพึงพอใจในงาน มี 2 มิติ
(Bi-Dimensional Construct) คื อ ความพึ ง พอใจภายใน และภายนอก ( Intrinsic and Extrinsic
Satisfaction) ในขณะที่บางกลุ่มมองว่า ความพึงพอใจในงานเป็ นการเลือกระหว่าง การพึงพอใจกับการ
ขาดความพึงพอใจ (Satisfaction/Lack of Satisfaction) และการไม่พงึ พอใจกับการขาดความไม่พงึ พอใจ
(Dissatisfaction/Lack of Dissatisfaction) (Cooper. 2011)
จากความหมายของความพึงพอใจในงานที่กล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า ความพึงพอใจ
ในงาน หมายถึง ทัศนคติหรื อความรู้ สึกทางบวกของบุคคลที่มีต่องานที่ทาอยู่ รวมถึงองค์ประกอบที่
สัมพันธ์ กับงานที่ทา ซึ่งเป็ นผลจากการได้ รับการตอบสนองทังทางร่
้
างกาย และจิตใจ และความรู้ สึก
ทางบวกนี ้มีแนวโน้ มที่จะลดลง หากไม่ได้ รับการตอบสนอง
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจของมนุษย์ไม่หยุดนิ่งอยู่กบั ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตามสภาพการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพึง พอใจในงาน จะเกี่ ยวข้ องกับงานและปั จ จัย อื่ น ๆ ภายในองค์ ก ารซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจในงานจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้
การศึกษาและการวิเคราะห์ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจจึงประกอบด้ วย 2 ทฤษฎีหลัก
(Schultz; & Schultz. 2006) คือ ทฤษฎีที่เน้ นเนื ้อหา และทฤษฎีที่เน้ นกระบวนการ ซึง่ สามารถสรุปได้
ดังนี ้
1. ทฤษฎีท่ ีเน้ นเนื อ้ หา (Content Theory) ซึ่งให้ ความสาคัญของตัวงานและความท้ าทาย
โอกาสก้ าวหน้ าและความรับผิดชอบในงาน ซึง่ พนักงานได้ รับจากงาน ดังนัน้ ทฤษฎีนี ้จึงเกี่ยวกับเนื ้อหา
ของการจูงใจ กล่าวคือ เกี่ยวข้ องกับความจาเป็ นที่เฉพาะเจาะจง ที่จูงใจและเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ของบุคคลโดยตรง (Schultz; & Schultz. 2006) ซึ่งทฤษฎีที่เน้ นเนื ้อหานี ้ ประกอบด้ วย 5 ทฤษฎีย่อย
ได้ แก่
(1) ทฤษฎี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation Theory) ซึ่งเป็ นทฤษฎี แรงจูงใจที่
เน้ นการได้ มาซึง่ สิ่งที่ต้องการ การทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และดีที่สดุ
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(2) ทฤษฎี ล าดับขัน้ ความต้ องการ (Need Hierarchy Theory) ของมาสโลว์ (Maslow) เป็ น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการด้ านกายภาพ ความปลอดภัย การเป็ นเจ้ าของ การเห็นคุณค่า และ
การประสบความสาเร็ จในชีวิต ตามลาดับ
(3) ทฤษฎีอีอาร์ จี (ERG Theory) ของแอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) ซึ่งคล้ ายคลึงกับแนวคิดของมาส
โลว์ แต่จาแนกความต้ องการของมนุษย์ ออกเป็ น 3 ประเภท คือ ความต้ องการเพื่อดารงชีพ ความ
ต้ องการด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม และความต้ องการความเจริญก้ าวหน้ า
(4) ทฤษฎี ส องปั จ จัย (Two – Factor Theory of Motivation) เป็ น ทฤษฎี แ รงจูง ใจที่ อ ธิ บ าย
แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน ในแง่ของตัวงาน และสถานที่ทางาน
(5) ทฤษฎี คุณ ลักษณะของงาน (Job-Characteristics Theory) เป็ นทฤษฎี แรงจูง ใจ ที่ เน้ น
คุณลักษณะของงาน ซึง่ ส่งผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั งิ าน และความพึงพอใจในงาน สาหรับ
บุคคลที่มีความต้ องการที่จะก้ าวหน้ าสูง
2. ทฤษฎีกระบวนการ (Process Theory)
ชูซ์ และชูซ์ (Schultz; & Schultz. 2006) กล่าวถึงทฤษฎีกระบวนการว่า ทฤษฎีนี ้ไม่ม่งุ เน้ นที่
ตัว งานโดยตรง แต่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ กระบวนการทางความคิ ด ที่ บุค คลใช้ ใ นการตัด สิ น ใจและ
สร้ างทางเลือก ซึง่ ทฤษฎีกระบวนการ ประกอบด้ วย 4 ทฤษฎียอ่ ย ได้ แก่
(1) ทฤษฎี ความคาดหวัง (Valence –Instrumentality – Expectancy: VIE Theory) ของ วิค
เตอร์ วรูม (Victor Vroom) ซึง่ พัฒนามาจากสมมติฐานที่ว่า ก่อนที่บคุ คลจะได้ รับการจูงใจให้ กระทาสิ่ง
ใด บุคคลจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากความสามารถและความพยายามของตนเอง ซึง่ เป็ นสิ่งที่จงู ใจ
ให้ บคุ คลใช้ ความพยายามระดับสูงเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับการประเมินการทางานที่ดี ซึง่ จะ
นาไปสู่การให้ รางวัล ต่างๆที่ ค าดหวัง เช่น การให้ โบนัส การเลื่ อนต าแหน่ง หรื อรางวัลที่ ส ามารถ
ตอบสนองเป้าหมายส่วนตัวของบุคคลได้ (สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู . 2546 อ้ างอิงจาก Vroom. 1964)
(2) ทฤษฎี ค วามเท่า เที ย มกัน (EquityTheory) ของอดัม ส์ (Riggio. 1999; citing Adams.
1965) เป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่า บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาจากปัจจัยนาเข้ า
(Input) เช่น ประสบการณ์ การศึกษา คุณสมบัติตา่ งๆ พลังงาน และความพยายาม เป็ นต้ น เทียบกับ
ผลตอบแทนที่ได้ รับ (Output) เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ งานที่ท้าทายและน่าสนใจ เป็ นต้ น โดย
ความเสมอภาคจะขึ น้ อยู่กับ การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งปั จ จัย น าเข้ า กับ
ผลตอบแทน (Perceived Inputs to Outputs) การเปรี ยบเทียบกับคนอื่น ซึ่งอาจได้ แก่ เพื่อนร่ วมงาน
หรื อคนอื่นๆ ที่อยู่ในสายงานและระดับเดียวกัน ซึ่งการรับรู้ความเท่าเทียมนี ส้ ามารถทานายพฤติกรรม
การทางานของบุคคลได้ โดยหากบุคคลรับรู้ ว่าตนได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียม ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
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การได้ รับผลตอบแทนที่ น้อยกว่าปั จ จัยนาเข้ า (Underpayment Inequity) การได้ รับผลตอบแทนที่
มากกว่าปั จจัยนาเข้ า (Overpayment Inequity) โดยบุคคลจะแสดงออกใน 4 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) การ
เพิ่มหรื อลดผลตอบแทน โดยบุคคลที่ได้ รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าปั จจัยนาเข้ า อาจแสดงออกด้ วยการ
นาอุปกรณ์สานักงานกลับไปใช้ ที่บ้าน ในขณะที่บคุ คลที่ได้ รับผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยนาเข้ า อาจ
แสดงออกด้ วยการทางานหนักขึ ้น เพื่อให้ ค้ มุ ค่ากับสิ่งตอบแทนที่ได้ 2) การลดปัจจัยนาเข้ า โดยบุคคลที่
ได้ รับผลตอบแทนที่ น้อยกว่าปั จจัยนาเข้ า อาจแสดงออกด้ วยการลดปริ มาณและคุณภาพของการ
ทางาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลตอบแทนที่น้อย ในขณะที่บุคคลที่ได้ รับผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัย
นาเข้ า อาจแสดงออกด้ วยการขอให้ ลดผลตอบแทน ซึง่ กรณีนี ้เกิดขึ ้นได้ ยากมาก 3) การเปรี ยบเทียบกับ
สิ่งอื่น เช่น การที่บุคคลที่ได้ รับผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยนาเข้ าปรับมุมมองการเปรี ยบเทียบการ
ทางานกับเพื่อนร่วมงาน เป็ นการเปรี ยบเทียบกับผู้ที่มีตาแหน่งสูงกว่า ทังในแง่
้
ของสถานะการทางาน
และความสามารถ เป็ นต้ น และ 4) การเปลี่ยนความคิด โดยบุคคลที่ได้ รับผลตอบแทนที่น้อยกว่า
ปั จจัยนาเข้ า อาจมีความคิดที่จะลาออกจากงาน ในขณะที่บคุ คลที่ได้ รับผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัย
นาเข้ า อาจคิดว่าในเมื่อผลการทางานของตนเองมีคณ
ุ ภาพดีกว่าเพื่อนร่วมงาน ถือว่าเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ อง
แล้ วที่ตนจะได้ ผลตอบแทนที่มากกว่าคนอื่น
(3) ทฤษฎีการตังเป้
้ าหมาย (Goal – Setting Theory) ทฤษฎีนี ้ มีความเชื่อว่าการตังเป้
้ าหมาย
ขึน้ อยู่กับการให้ คุณค่า (Values) และความตังใจ
้ (Intentions) หรื อเป้าหมาย ซึ่งเป็ นการตอบสนอง
ความต้ องการของบุคคล โดยจะส่งผลให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
(4) ทฤษฎีวงจรของผลการปฏิบตั ิงานที่สูง (High Performance Cycle) ของล็อค; และเลทแฮม
(Locke; & Latham. 2006) ซึ่งความสาคัญอยู่ที่การตังเป้
้ าหมาย เมื่อเป้าหมายค่อนข้ างท้ าทาย บรรลุ
ได้ จะส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจ และนาไปสูค่ วามพร้ อมที่จะเผชิญความท้ าทายต่อไป
จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ ทัง้ 2 ทฤษฎีหลัก จะเห็นได้ วา่ ทฤษฎีที่สามารถอธิบาย
แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน ซึ่งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ครั ง้ นี ้
ที่ต้องการศึกษาความพึงพอใจในงาน ที่เน้ นแรงจูงใจในการทางาน โดยมีเนื ้อหาพอสังเขปของทฤษฎี
ดังต่อไปนี ้
ทฤษฎีสองปั จจัย (Two – Factor Theory of Motivation)
ในปี 1950 เฮิร์สเบิร์ก และคนอื่นๆ (ตุลา มหาพสุธานนท์ . 2542; อ้ างอิงจาก Herzberg; et al.
1950) ได้ เ สนอผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในงาน โดยสรุ ป ว่ า ความพึ ง พอใจในงาน
มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน ต่อมาในปี 1959 ได้ ทาการศึกษากลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักบัญชีและ
วิศวกรมากกว่า 200 คน โดยการสัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจหรื อ
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มีความสุขในการทางาน และปั จจัยที่ทาให้ ไม่พอใจ หรื อไม่มีความสุข พบว่าปั จจัยที่ทาให้ บุคคลใน
องค์การเกิดความรู้สึกที่ดี (Good Feelings) ได้ แก่ ความสาเร็ จของงาน ความรับผิดชอบ ความก้ าวหน้ าใน
ตาแหน่งงาน การได้ รับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหว่างการทางาน ส่วนปั จจัยที่ทาให้ บุคคลใน
องค์การเกิ ดความรู้ สึกที่ ไ ม่ดี (Bad Feelings) ได้ แก่ สภาพการทางาน การบัง คับบัญชา เงิ นเดือน
ความมัน่ คงในงาน กฎระเบียบ และการปฏิบตั ิงานขององค์การ และ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลใน
งาน เฮิ ร์ ส เบิร์ ก และคนอื่ นๆ จึง ได้ ส รุ ปผลการศึกษาครั ง้ นัน้ เป็ นทฤษฎี 2 ปั จ จัย (Two – Factors
Theory) ซึง่ มีใจความสาคัญว่า ทุกคนมีความต้ องการ 2 ประการ คือ
1. ความต้ องการด้ านสุขอนามัย (Hygiene Needs) หรื อปั จจัยภายนอก (Extrinsic Factors)
หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าปั จจัยค ้าจุน เป็ นปั จจัยที่ป้องกันไม่ให้ เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfiers) ในการ
ปฏิ บัติง าน มี จุดมุ่ง หมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อมในการท างานให้ ดี ขึ น้ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 10
องค์ประกอบ ได้ แก่ เงิ นเดือน (Salary) ความสัม พันธ์ กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations
with Supervisor) ความสัม พันธ์ กับผู้ใ ต้ บัง คับ บัญชา (Interpersonal Relations with Subordinate)
ความสัม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน (Interpersonal Relations with Peers) การนิ เ ทศ (Supervision)
นโยบายและการบริ หารงาน (Company Policy and Administration) สภาพการทางาน (Working
Conditions) สภาพชี วิตส่วนตัว (Personal life) สถานภาพของตาแหน่ง (Status) และ ความมั่นคง
ปลอดภัยในงานหรื อสวัสดิการ (Job Security)
2. ความต้ องการด้ านการจูงใจ (Motivator Needs) ซึ่งหรื อปั จจัยภายใน (Intrinsic Factors) เป็ น
ปั จจัยที่จูงใจให้ บุคคลทางานมากขึ ้น เป็ นปั จจัยที่สร้ างความพึงพอใจ (Satisfiers) ให้ บุคคลในองค์การ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ ความสาเร็ จ (Achievement)
การยอมรั บ นั บ ถื อ (Recognition) ตั ว งาน (Work Itself) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) และ
ความก้ าวหน้ า (Advancement)
ในการที่จะทาให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจในงาน จะต้ องให้ ความสาคัญกับปัจจัยที่ตอบสนอง
ความต้ องการด้ านการจูงใจ ให้ ได้ รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจ แต่หากไม่ได้ รับ
การตอบสนองอย่างเต็มที่บุคคลจะรู้ สึกไม่ถูกใจ อย่างไรก็ดี ความรู้สึก “ไม่ถกู ใจ” นี ้ ไม่ได้ แปลว่า “ไม่
พอใจ” แต่หากความต้ องการทางด้ านสุขอนามัย ไม่ได้ รับการตอบสนองอย่างเต็มที่บุคคลจะไม่พึง
พอใจ ถึงแม้ ว่าจะได้ รับตอบสนองอย่างเต็มที่บุคคลก็ยังไม่พึงพอใจอยู่ดีแต่จะรู้ สึกเฉยๆ ฉะนัน้ การ
ตอบสนองความต้ องการด้ านสุขอนามัยของบุคคล เป็ นเพียงการลดความไม่พึงพอใจในการทางานลง
เท่านัน้ แต่ไม่สามารถทาให้ บุคคลพึงพอใจได้ ซึ่งทฤษฎีนี ้กล่าวว่า บุคคลหนึ่งอาจจะรู้ สึกพอใจและไม่
พอใจพร้ อมๆ กันได้ เพราะความพึงพอใจและไม่พอใจเป็ นสภาพอารมณ์ที่แยกกันโดยเด็ดขาด
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องค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของสมิท และคนอื่นๆ (Smith; Kendall; & Hulin. 1969)
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ ลักษณะงาน (Work Itself) รายได้ (Pay) โอกาสก้ าวหน้ า (Promotion
Opportunities) การบังคับบัญชา (Supervision) เพื่อนร่วมงาน (Co-workers)
กิลเมอร์ (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ . 2535; อ้ างอิงจาก Gilmer. 1971) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานไว้ 10 ประการ ได้ แก่
1. ความปลอดภัย (Security) ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงในการทางาน และของหน่วยงาน
การทางานตามหน้ าที่ อย่างเต็ม ความสามารถ การได้ รับความเป็ นธรรมจากองค์การ การจัดให้ มี
อุปกรณ์เครื่ องมือในการทางานที่ให้ ความปลอดภัย และมีกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางาน เพื่อเป็ นการคุ้มครองบุคคลขณะปฏิบตั งิ าน
2. โอกาสก้ า วหน้ า ในงาน (Opportunity for Advancement) ได้ แ ก่ โอกาสที่ ไ ด้ รั บ จากการ
ทางานปัจจุบนั ได้ แก่ โอกาสในการได้ เลื่อนตาแหน่งการงานสูงขึ ้น การพิจารณาความดีความชอบ การ
เลื่อนเงินเดือน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม และการเข้ าร่วมประชุมต่างๆ เป็ นต้ น
3. สถานที่ทางานและการจัดการ (Company and Management) ได้ แก่ สถานที่ทางาน ขนาด
ขององค์การ ความพอใจในชื่อเสียง รายได้ และการดาเนินการขององค์การ นโยบายและกฎระเบียบ
ปฏิบตั ติ า่ งๆ
4. ค่าจ้ าง หรื อรายได้ (Wage) หมายถึง ผลประโยชน์ที่เป็ นตัวเงินที่ไ ด้ จ ากการทางาน เงิน
ค่าล่วงเวลา เบี ้ยขยัน โดยพิจารณาทังในด้
้ านปริ มาณค่าจ้ าง ความยุติธรรม และความเสมอภาคของ
ค่าจ้ างที่ได้ รับ
5. ลักษณะงานที่ทา (Intrinsic Aspects of the Job) ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับทักษะ ความถนัดและ
ความสามารถที่ใช้ ในการทางาน โอกาสที่ได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ความยากง่ายของงาน ปริ มาณงาน โอกาส
ที่จะทางานได้ สาเร็จ ความซ ้าซากของงาน และโอกาสที่จะดาเนินงานได้ เองตลอดกระบวนการ
6. การควบคุม ดูแ ลหรื อ การนิ เ ทศงาน (Supervision) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การปกครอง การ
ควบคุมดูแล และกากับให้ เป็ นไปตามนโยบายที่องค์การกาหนด รวมทังการเอาใจใส่
้
ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
สวัสดิภาพความเป็ นอยู่ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ตลอดทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ แสดงความ
คิดเห็น การให้ กาลังใจ และแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
7. ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) หมายถึง ความต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคมหรื อการให้ สงั คมยอมรับ การอยู่ร่วมกัน การทางานร่ วมกัน พบปะสังสรรค์ ความเห็นอกเห็นใจ
และการให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
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8. การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ซึ่ง เกี่ ยวข้ องกับการแลกเปลี่ ย นข้ อมูล คาสั่ง การ
ทารายงาน การติดต่อทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน การปรึกษาหารื อ และการสัง่ งาน เป็ นต้ น
9. สภาพการทางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อสุขภาพร่างกาย
หรื อจิตใจ อันรวมถึงความสมดุลของปริ มาณงาน สถานที่ ทางาน บริ การเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
ทางาน การจัดสรรงาน ชัว่ โมงการทางาน สภาพอุณหภูมิแสง เสียง ห้ องทางาน ห้ องน ้า ห้ องอาหาร
การถ่ายเทอากาศ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะเกี่ยวข้ องกับการทางานประจาวันของบุคคล เป็ นต้ น
10. ผลประโยชน์ตอบแทน (Benefits) หมายถึง เงินบาเหน็จบานาญ ค่ารักษาพยาบาลเงิน
สวัสดิการ วันหยุด วันพักผ่อนต่างๆ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ไวท์ และโครปันซาโน (Wright; & Cropanzano. 1998) ได้ จาแนกความพึงพอใจใน
งานออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ระดับความพึงพอใจในตัวงาน ต่อเพื่อนร่ วมงาน ต่อหัวหน้ างาน
ต่อโอกาสในการก้ าวหน้ า และต่อผลตอบแทน
จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปได้
ว่า ความพึงพอใจในงาน ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ (1) ตัวงาน เช่น เนือ้ หาของงาน โอกาส
ก้ าวหน้ าในงาน และผลตอบแทนที่ได้ จากการทางาน เป็ นต้ น และ (2) สิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวกับงาน เช่น
ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน การติดต่อสื่อสาร และสภาพแวดล้ อมในการทางาน เป็ นต้ น
การวัดและแบบวัดความพึงพอใจในงาน
จากการศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ความพึง พอใจในงาน พบว่า การวัดความพึง พอใจ
สามารถจาแนกออกได้ เป็ น 4 ประเภทหลัก (Rogelberg. 2007b) ได้ แก่
1. การวัดเ งปรมาณและเ งคุณภา (Quantitative Versus Qualitative Measure) ซึ่งการ
วัดความพึงพอใจในงานเชิงปริมาณ เป็ นการวัดโดยประเมินค่าด้ วยตัวเลข ซึง่ วิธีการนี ้เป็ นการวัดความ
พึงพอใจในงานที่ได้ รับความนิยมมาก ส่วนการวัดความพึงพอใจในงานเชิงคุณภาพ เป็ นการวัดด้ วย
การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้ าง และมีการสร้ างรหัสของการตอบคาถามปลายเปิ ด เพื่อการตีความ
2. การวัดความ ึง อใจในงานโดยรวมและวัดเป็ นองค์ ประกอบของความ ึง อใจในงาน
(Overall Versus Facet) ซึง่ การวัดความพึงพอใจในงานโดยรวมนี ้ เป็ นการใช้ แบบวัดความพึงพอใจใน
งานทัว่ ไป ที่อาจประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวนมาก แต่มีการตีความเป็ นระดับของความพึงพอใจใน
งานโดยรวม ส่วนการวัดความพึงพอใจในงานเป็ นองค์ประกอบ มุ่งเน้ นการวัดองค์ประกอบเฉพาะของ
ความพึง พอใจในงาน เช่น การควบคุม (Supervision) การจ่า ยค่า ตอบแทน เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
ลักษณะงาน ซึ่งแตกต่างจากการวัดความพึงพอใจในงานโดยรวม ที่การวัดความพึงพอใจในงานเป็ น
องค์ประกอบจะสามารถระบุระดับสูง-ต่าของความพึงพอใจของแต่ละองค์ประกอบได้
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3. การวัดด้วยข้อคาถามข้อเดยว และการวัดด้วยข้อคาถามท่มาจากองค์ ประกอบของงาน
ห ล า ย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ( Single Versus Multiple Item Measure) เช่ น Warr Job Satisfaction
Questionnaire, Occupational Stress Indicator, Michigan Organizational Assessment
Questionnaire, Job Diagnostic Survey, Job Descriptive Index “Work Itself” Subscale,
Minnesota Satisfaction Questionnaire และBrayfield-Rothe Questionnaire เป็ นต้ น
4. การวัด ความ ึ ง อใจในงานทั่ว ไป และความ ึ ง อใจเฉ าะของงานนั้น ๆ (General
Versus Occupation-Specific Measure) แบบวัดความพึงพอใจในงานทัว่ ไป มักถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้
ในการประเมินในงานทัว่ ไป เนื่องจากสามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ยังมีแบบ
วัดที่ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อวัดความพึงพอใจในงานเฉพาะ เช่น พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่เป็ นวิชาชีพและมีลกั ษณะเฉพาะ แต่แบบวัดชนิดนีม้ ีข้อจากัดที่ ยังไม่มีการพัฒนาใน
สาขาอาชีพที่หลากหลาย อีกทังยั
้ งไม่สามารถนาผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบข้ ามสายงานได้ อีกด้ วย
ตัวอย่างของแบบสอบถามความพึงพอใจในงานที่นิยมใช้ กนั ในปัจจุบนั มีดงั ต่อไปนี ้
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของมหาวิทยาลัยมินิโซต้ า (Minnesota Satisfaction
Questionnaire: MSQ) ซึ่งพัฒนาขึ ้นโดย เวส และคนอื่นๆ (Weiss; et al.1967) ที่เป็ นการวัดความพึง
พอใจในงาน 20 แง่ มุม ได้ แ ก่ การใช้ ค วามสามารถ (Ability Utilization) การประสบความส าเร็ จ
(Achievement) กิจกรรม (Activity) ความก้ าวหน้ า (Acvancement) อานาจ (Authority) นโยบายและ
การปฏิบตั ิขององค์การ (Company Policies and Practices) การตอบแทน (Compensation) เพื่อน
ร่ ว มงาน (Co-Worker) ความสร้ างสรรค์ (Creativity) ความเป็ น อิ ส ระ (Independence) ค่า นิ ย ม
เกี่ ย วกั บ ศี ล ธรรม (Moral Values) การได้ รั บ การยอมรั บ (Recognition) ความมั่น คงปลอดภั ย
(Security) การบริ การทางสังคม (Social Service) ฐานะทางสังคม (Social Status) การดูแลเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ (Supervision-Human Relations) การดูแลเรื่ องการทางาน (Supervision-Technical)
ความหลากหลาย (Variety) และสภาพแวดล้ อมการทางาน (Working Condition) ซึ่งแบบสอบถาม
ความพึงพอใจนี ้ มี 2 ฉบับ ได้ แก่ ฉบับเต็ม (Long Version) ที่ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 100 ข้ อ
และฉบับย่อ (Short Version) ที่ ประกอบด้ วยข้ อค าถามจ านวน 20 ข้ อ ที่ สามารถจ าแนกออกเป็ น
2 ด้ าน คือ (1) ความพึงพอใจภายใน เช่น ความพึงพอใจที่มีโอกาสในการแสดงความสามารถ และรู้สึก
ประสบความส าเร็ จ ในงานที่ทา และ (2) ความพึง พอใจภายนอก เช่น ผลตอบแทน โอกาสในการ
ก้ าวหน้ า และการดูแล เป็ นต้ น เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานของมหาวิทยาลัยมิ นิโซต้ า ถูกนาไปใช้ อย่างแพร่ หลาย และได้ มี การทดสอบความเชื่ อมั่น อยู่
ระหว่ า ง 0.85-0.91 (Fields. 2002; citing Klenke-Hemel; & Mathieu. 1990, Roberson. 1990,
Smith; & Brannick. 1990, Mathieu. 1991, Mathieu; & Farr. 1991, Huber; Seybolt; & Venemon.
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1992, Scarpello; & Vanderberg. 1992, Riggs; & Knight. 1994, Wong; Hui; & Law. 1998, Hart.
1999)
2. แบบวัดความพึงพอใจในงานโดยรวม (Overall Job Satisfaction) เป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้
โดย เทเลอร์ และโบเวอร์ (Fields. 2002; citing Tayler; & Bower. 1974) เป็ นแบบวัดที่เชื่อมโยงคาถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานเพียงคาถามเดียว เข้ ากับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน ได้ แก่
ตัว งาน เพื่ อ นร่ ว มงาน การดูแ ลจากหัว หน้ า งาน โอกาสในการได้ รั บ การสนับ สนุน การตอบแทน
ความก้ าวหน้ า และองค์การโดยรวม แบบวัดความพึงพอใจในงานโดยรวมนี ้ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 7 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ พึงพอใจที่สุด ถึงไม่พึงพอใจเลย ซึ่งแบบวัดนี ้มี
ความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.67-0.71 (Larwood; et al. 1998)
สาหรับแบบวัดความพึงพอใจในงาน ที่จะใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจะแปล และปรั บปรุ ง
แบบสอบถามความพึ ง พอใจในงานของ มหาวิ ท ยาลั ย มิ นิ โ ซต้ า ( Minnesota Satisfaction
Questionnaire: MSQ) ฉบับย่อ ของเวส และคนอื่ นๆ (Weiss; et al.1967) ประกอบด้ วยข้ อค าถาม
จานวน 20 ข้ อ จาก 20 องค์ประกอบ ที่สามารถจาแนกออกเป็ น 2 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ความ
พึง พอใจภายใน และความพึงพอใจภายนอก เนื่ องจากเป็ นแบบวัดที่ไ ด้ รับความนิยมใช้ กันอย่าง
แพร่หลาย อีกทังยั
้ งมีคา่ ความเชื่อมัน่ ที่สงู อีกด้ วย
ดังนันจากการทบทวนทฤษฎี
้
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังหมดนี
้
้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า ความพึงพอใจ
ในงาน เป็ นตัวแปรผล ที่ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการ
ทางาน และได้ รับอิทธิ พ ลทางอ้ อมจากปั จ จัยส่วนบุคคล ปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของ
ครอบครัว และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ
ความตัง้ ใจที่จะเปลี่ยนงาน (Intention to Leave)
ในการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
คือ แนวคิดเกี่ยวกับความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน องค์ประกอบและการวัด รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
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แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
เซเลส และสเตร้ าส์ (Sayless; & Strauss. 1977) ให้ ความหมายของการลาออกจากงานว่า
เป็ นการสิ ้นสุดการว่าจ้ าง และการจ้ างพนักงานใหม่เข้ าทางาน หรื อการเข้ าทางานหรื อออกจากงานของ
พนักงานในองค์การ สาหรับการเข้ าทางาน มีความหมายรวมถึงการหมุนเวียนการทางานที่เกิดขึ ้น
(น้ องนุช ภูมิสนธิ์ . 2539) โดยที่พนักงานสมัครใจ (Voluntary) และไม่สมัครใจ (Involuntary) ทังโดย
้
หลี กเลี่ ยงได้ และไม่ไ ด้ การออกจากงานโดยสมัครใจ มักเกิ ดจากความต้ องการของพนักงานเอง
สาหรั บการลาออกจากงานที่ เ ลี่ ยงไม่ไ ด้ ได้ แก่ ความเจ็ บป่ วย การเกษี ยณอายุง าน การตาย และ
การตังครรภ์
้
เป็ นต้ น (ภิเษก จันทร์ เอี่ยม. 2537)
พิ เ กอร์ ส และเมเยอร์ ส (Pigors; & Myers. 1973) กล่า วว่า การลาออกจากงาน เป็ น การ
เคลื่อนไหวของบุคลากรในรูปแบบของการเข้ าออกจากองค์การ ซึง่ สอดคล้ องกับการให้ ความหมายของ
การลาออกจากงานของ เสนาะ ติเยาว์ (2535)
ไพรส์ (Price. 1977) ได้ ให้ ความหมายของการลาออก ว่าหมายถึง การที่บุคคลเคลื่อนย้ าย
ออกจากความเป็ น สมาชิ กของระบบสัง คมหนึ่ง ๆ ซึ่ง ไม่ร วมการขาดงาน ความเฉื่ อ ยชา หรื อ การ
ปฏิบตั งิ านที่ไม่มีประสิทธิภาพ
คอง และคนอื่นๆ (Kong; et al. 2004) กล่าวว่า ความตังใจที
้ ่จะลาออก เป็ นความตังใจของ
้
พนักงานในการที่จะลาออกจากหน่วยงานที่ปฏิบตั ิอยู่โดยสมัครใจ โดยไม่รวมถึงการถูกไล่ออกจากงาน
ในขณะที่ มาวเดย์ ; สเตียร์ และเพอร์ เตอร์ (Mowday; Steers; & Perter. 1979) ให้ ความหมายของ
ความตังใจที
้ ่จะลาออก เป็ นความรู้สึกไม่พึงพอใจที่จะอยู่เป็ น สมาชิกขององค์การอีกต่อไป โดยความ
ตังใจหรื
้
อความต้ องการนี ้ มีอิทธิพลมาจากความรู้สึกที่มีตอ่ งาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับงาน ซึ่งทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง หรื อลาออกจากงานที่ทา
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความตังใจที
้ ่จะลาออกข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า ความตังใจ
้
ที่จะลาออก เป็ นความคิดของบุคคลเกี่ยวกับการลาออกจากองค์การ รวมถึงพฤติกรรมการมองหางาน
หรื อ องค์ ก ารใหม่ข องบุค คล ซึ่ง ในการศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จะใช้ แ นวคิด นี ้ เป็ น แนวคิด พื น้ ฐานใน
การศึกษาความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน เนื่องจากการลาออกและการเปลี่ยนงาน เหมือนกันในแง่ของ
ความต้ องการที่จะเปลี่ยนงานของบุคคล และยัง มีลักษณะที่ใกล้ เคียงกันในแง่ของการที่องค์การมี
จานวนพนักงานลดน้ อยลงเช่นเดียวกัน
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องค์ประกอบและการวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
คัมมานน์ และคนอื่ น (Cummann; et al. 1979) พัฒนาแบบวัดความตัง้ ใจที่ จะลาออก โดย
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 3 ข้ อ ได้ แก่ (1) ฉันตังใจที
้ ่จะหางานใหม่สาหรับปี หน้ า (2) ฉันคิดที่จะลาออกจาก
งาน (3) ฉันอาจจะหางานใหม่สาหรับปี หน้ า แบบสอบถามนี ้ได้ รับการยอมรับและใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง
ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 (Khatri; Budhwar; & Fern.
n.d.)
เมเยอร์ ; อัล เลน และสมิ ท (Meyer; Allen; & Smith. 1993) พัฒ นาข้ อคาถามขึน้ มา 2 ข้ อ
เพื่ อที่ จ ะวัดความตัง้ ใจที่ จ ะลาออก ได้ แก่ ความถี่ ของความรู้ สึก อยากจะลาออก ซึ่ง เป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ แทบจะไม่เคย ถึงแทบทุกวัน และความตังใจที
้ ่จะลาออกภายในปี หน้ า
ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่สุด ถึงจริ งที่สุด โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนนแบบวัดสูง
จะเป็ นผู้ที่มีความตังใจที
้ ่จะลาออกสูง
ลี; ฮวง และชาว (Lee; Huang; & Zhao. 2013) ได้ พฒ
ั นาข้ อคาถามที่ใช้ ในการวัดความตังใจ
้
ที่จะลาออกจากงาน จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ตามแนวคิดของ ไมเคิลส์ และสเปกเตอร์
(Michaels; & Spector. 1982) จานวน 3 ข้ อ คือ (1) ท่านมักจะนึกถึงการลาออกจากงานปัจจุบนั อย่าง
จริ งจัง (2) ท่านตังใจที
้ ่จะลาออกจากงานปั จจุบนั และ (3) ท่านเริ่ มที่จะมองหางานใหม่ โดยข้ อคาถาม
ทัง้ 3 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่ง
ผู้ที่ได้ คะแนนแบบวัดนี ้สูง แสดงว่า มีแนวโน้ มที่จะลาออกจากงานปัจจุบนั สูง
สาหรับการวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะทาการแปล และปรับ
แบบวัดความตังใจที
้ ่จะลาออกของ คัมมานน์ และคนอื่น (Cummann; et al. 1979) ที่ประกอบด้ วยข้ อ
คาถามจานวน 3 ข้ อ เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่ วัดทัง้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ ยวกับความตังใจที
้ ่จะ
ลาออก อีกทังยั
้ งมีการกาหนดระยะเวลาของความตังใจที
้ ่จะลาออกอย่างชัดเจนอีกด้ วย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
การศึกษาความตังใจที
้ ่จะลาออกที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ตังใจที
้ ่จะลาออกกับความพึงพอใจในงาน โดยพบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
ความตังใจที
้ ่จะลาออก (Randhawa. 2007, Zhou. 2009, Heydarian; & Abhar. 2011, Medina. 2012,
Dong-Hwan; & Jung-Min. 2012, Ucho; Mkavga; & Onyishi. 2012, Salleh; Mishaliny; & Haryanni.
2012, Olusegun. 2013) โดยทั ง้ ความพึ ง พอใจภายใน และภายนอก ( Intrinsic and Extrinsic
Satisfaction) กับความตังใจที
้ ่จะลาออก ถึงแม้ ว่าจะพบว่า ความพึงพอใจในงานภายในมีอิทธิ พลต่อ
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ความตังใจที
้ ่จะลาออกมากกว่า แต่มาห์ดี และคนอื่นๆ ยังคงแนะนาว่าความพึงพอใจในงานภายนอก
ก็ยังคงมีความสาคัญในการพิจารณาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะลาออก (Mahdi, et al. 2012)
นอกจากนี ้ ความพึงพอใจในงานยังมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความตังใจที
้ ่จะลาออก ผ่านความผูกพันต่อ
องค์การ (DeConinck; & Bachmann. 1994, Lee; Huang; & Zhao. 2013) อีกทังยั
้ งพบว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การมีความสัมพันธ์ กับความตังใจที
้ ่จะลาออก (Mosadeghrad; Ferlie; & Rosenberg. 2007,
Salleh; Mishaliny; & Haryanni. 2012) และความตัง้ ใจที่ จ ะลาออกระดั บ ต่ า ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และผลการดาเนินการขององค์การอีกด้ วย (Medina. 2012)
เมื่อพิจารณาถึงงานวิจยั ที่ศึกษาในบริ บทของไทย พบความสัมพันธ์ เชิงลบระหว่างความพึง
พอใจในงานและความตังใจที
้ ่จะลาออกเช่นเดียวกัน (กมลวรรณ เขมะปั ญญา. 2540, สุเทพ พัวศิริ.
2543, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ ; และ นุศราพร เกษสมบูรณ์ . 2550, รพีพรรณ สุกัณศีล. 2551, สินีนาฏ
ชาวตระการ. 2552, Ngamkroeckjoti; Phanitchrattana; & Ounprechavanit. 2013) โดยเฉพาะ
ความพึงพอใจในงานด้ านเงินเดือน ค่าตอบแทน หัวหน้ างาน ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ความมัน่ คงใน
อาชี พ สวัส ดิ ก าร และระบบการบริ ห ารงาน (วรวรรณ จัน ทขัน ธ์ . 2547) นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า
สภาพแวดล้ อมการทางาน ค่าจ้ างและค่าตอบแทน ธรรมชาติของงาน โอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
และความพึ ง พอใจในง าน ส่ ง ผลต่ อ ความตั ง้ ใจที่ จะลาออกจากง าน (Ngamkroeckjoti;
Phanitchrattana; & Ounprechavanit. 2013) อี ก ทัง้ ยัง พบปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลต่อ ความตัง้ ใจที่ จ ะ
ลาออก เช่น ความผูกพันต่อองค์การ (วรวรรณ จันทขันธ์ . 2547, รพีพรรณ สุกณ
ั ศีล. 2551) โอกาสใน
การเลือกงาน และการทางานเกินบทบาท (กุลธิดา สุดจิตร์ . 2549)
นอกจากนี จ้ ากการศึก ษาแบบจ าลองของการลาออกจากงานโดยสมัค รใจ (Voluntary
Turnover) ของกุลธิดา สุดจิตร์ (2549) สามารถสรุปได้ วา่ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการลาออกจากงาน มีหลาย
ปั จจัย ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน และความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนงานภายในองค์การ และยังมี
ปั จจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการลาออกจากงาน เช่น จานวนทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ (March; & Simon.
1958) ความไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทน ทาให้ แสวงหางานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่า และมีความ
ดึงดูดใจในงานต่า เกิดความไม่พอใจในงาน ขาดงาน และลาออกจากงานในที่สุด (Lawler. 1971)
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและโอกาสในการเลือกงาน (Price. 1977) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับองค์การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และส่งผลถึงความตังใจที
้ ่จะลาออกจากงาน (Price; & Mueller.
1986) ความพึงพอใจในงาน ความดึงดูดใจจากงานปั จจุบัน และความดึงดูดใจจากทางเลื อกใหม่
(Mobley; et al. 1979) ความคาดหวัง ทัศนคติในงาน และโอกาสทางเลื อกอื่ น (Steers; & Mowday.
1981) เป็ นต้ น
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ดังนันจากการทบทวนทฤษฎี
้
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังหมดนี
้
้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า ความตังใจที
้ ่จะ
เปลี่ยนงาน เป็ นตัวแปรผล ที่ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความพึงพอใจในงาน และได้ รับอิทธิพลทางอ้ อม
จากความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน

5. ตัวแปรปรั บความสัมพันธ์ ระหว่ างความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครั วและความ
พึงพอใจ ซึง่ ได้ แก่ กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กลยุทธ์ การจัดการความเครียด
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วว่า ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว มีองค์ประกอบหนึ่ง ที่เกี่ยวข้ อง
กับความเครี ยด ของบทบาทหนึ่ง ส่งผลต่ออีกบทบาทหนึ่ง ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความเห็นว่า หากบุคคลใช้
กลยุทธ์ในการจัดการกับความเครี ยดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จะส่งผลให้ บคุ คลสามารถจัดการกับ
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ที่จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อไปได้
แนวคิดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
ความเครี ยด และความวิตกกัง วล เป็ นอารมณ์ หรื อความรู้ สึกอย่างหนึ่ง ที่ ถื อว่าเป็ น ปกติ
ในชีวิตประจาวัน ซึง่ เซลเย่ (Selye. 1993) กล่าวว่า หากบุคคลหลีกหนีจากความเครี ยดโดยสิ ้นเชิง ชีวิต
จะไม่สามารถดารงอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีความเครี ยดบ่อยๆ และมากเกินไป ก็ย่อมส่งผลเสียต่อ
ทังสุ
้ ขภาพร่างกาย และจิตใจ นอกจากนี ้แฮนคอค (Hancock, et al. 2002) ยังเสนอว่าความเครี ยดใน
ระดับที่เหมาะสมจะส่งผลให้ การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ความเครี ยดในระดับต่าและสูง
จนเกินไป จะส่งผลให้ ผลการปฏิบตั งิ านแย่กว่า
การจัดการความเครี ยด (Coping) มีความหมาย 3 นัยยะ (Lazarus; & Folkman. 1984) คือ
1. การจัดการความเครี ยด เป็ นความพยายาม และการวางแผน
2. การจัดการความเครี ยด ไม่จาเป็ นต้ องมีผลทางบวกเสมอ
3. การจัดการความเครี ยด เป็ นกระบวนการ ซึง่ ต้ องอาศัยเวลา
จากความหมายของการจัดการความเครี ยด ทัง้ 3 ความหมาย แสดงให้ เห็นว่า การจัดการ
ความเครี ยด สามารถใช้ ในการศึ ก ษาได้ ในมุ ม มองที่ ห ลากหลาย ทั ง้ ที่ เ ป็ นบุ ค ลิ ก ภาพ และมี
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (Kleinke. 1998)
ลาซารั ส และโฟล์ ค แมน (Lazarus; & Folkman. 1984) ได้ จ าแนกกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การ
ความเครี ยด (Coping Strategy) ออกเป็ น 2 รูปแบบหลัก ได้ แก่
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1. วิธีการจัดการโดยมุ่งที่ปัญหา (Problem-Focused Coping) ที่อาจเป็ นการมุ่งจัดการปัจจัย
ภายนอก (Outer-Directed) โดยมุ่ง ที่ สถานการณ์ หรื อพฤติกรรมของคนอื่ น หรื อ มุ่ง จัด การปั จ จัย
ภายใน (Inner-Directed) ด้ วยการทบทวนทัศนคติ และความต้ องการของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ
และการตอบสนองความเครี ยดนัน้ ๆ ในรู ปแบบใหม่ ซึ่งวิธีการจัดการแบบนี ้ เป็ นวิธีการที่มอง และ
ประเมินสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดโดยตรง พิจารณาสาเหตุ และพยายามหาทางแก้ ไขปั ญหา
นัน้ ๆ เช่น หากเกิดความเครี ยดในที่ทางานขึ ้น โดยมีความขัดแย้ งรุ นแรงกับผู้บงั คับบัญชา เมื่อย้ าย
หน่วยงาน ปัญหานันก็
้ หมดไป
2. วิธีการจัดการโดยมุ่งที่อารมณ์ (Emotion-Focused Coping) เป็ นการจัดการความเครี ยด
ทางอารมณ์ (Emotional Distress) ซึ่ง อาจทาได้ โดย การออกกาลัง กาย การนั่ง สมาธิ การระบาย
ความรู้สกึ และการหาการสนับสนุนจากคนอื่น
จากวิธีการทัง้ 2 วิธีดงั กล่าว โดยทั่วไปบุคคลจะเลือกจัดการกั บความเครี ยด โดยมุ่งเน้ นที่
ปั ญหา หากตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และมองว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่ท้าทาย แต่หาก
บุคคลประเมินสถานการณ์ ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะเลือกใช้ วิธีการจัดการโดยมุ่ง เน้ น ที่
อารมณ์
นอกจากนี ้ โทบิน; ฮอลรอยด์ และเรย์นลั ส์ (Tobin; Holroyd; & Reynolds. 1982) ยังเสนอว่า
กลยุทธ์ในการจัดการความเครี ยด มี 7 กลยุทธ์ ได้ แก่
1. การจัดการกับปั ญหา ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับทังพฤติ
้
กรรม และความคิดที่จะกาจัด
ความเครี ยด ด้ วยการเปลี่ยนสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด
2. การเปลี่ยนความคิด (Cognitive Restructuring) เป็ นกลยุทธ์ ที่ใช้ ความคิด ในการมองว่า
ความเครี ยด เป็ นสิ่งที่คกุ คามเพียงเล็กน้ อย กลยุทธ์ นี ้ จึงเป็ นการเปลี่ยนมุมมองใหม่เกี่ ยวกับปั ญหา
ที่เกิดขึ ้น
3. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป็ นกลยุทธ์ ในการแสวงหาการสนับสนุนทาง
อารมณ์จากผู้อื่น ทังจากคนในครอบครั
้
ว เพื่อน และคนรอบข้ าง
4. การแสดงออกทางอารมณ์ (Express Emotions) เป็ นการระบาย และถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สกึ ที่เกิดจากปัญหานันๆ
้
5. การหลี กหนี ปัญ หา (Problem Avoidance) เป็ นการปฏิ เสธ หรื อหลี กเลี่ ยงการเผชิ ญกับ
ปัญหา ทังความคิ
้
ด และพฤติกรรม เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด
6. การคิดอย่างมี ความหวัง (Wishful Thinking) เป็ นกลยุทธ์ ที่ใช้ ความคิด ที่สะท้ อนให้ เห็น
ความหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ ้น
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7. การหลี ก หนี สั ง คม (Social Withdrawal) เป็ นการโทษและประณามตัว เองเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
จากแนวคิดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น จะเห็นว่า กลยุทธ์
ในการจัดการกับความเครี ยดมีหลากหลาย ขึ ้นอยูก่ บั การเรี ยนรู้ และสถานการณ์ที่บคุ คลเผชิญ ไม่มีกล
ยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึง่ ที่ดีที่สดุ ในการจัดการกับความเครี ยดทุกกรณี
การวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
แบบวัด กลยุท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การความเครี ย ด (Coping Strategies Inventory: CSI) ของ
โฟร์ ค แมน และลาซารั ส (Folkman; & Lazarus. 1981) ซึ่ ง เป็ น การวัด กลยุท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การ
ความเครี ยด จะวัดความคิด และพฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองต่อความเครี ยดที่กาหนด พัฒนามาจาก
แบบวัดวิธีการให้ การจัดการความเครี ยด (Ways of Coping) ของลาซารัส ที่ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 23 ข้ อ และข้ อคาถามที่สร้ างจากองค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ จานวน 49 ข้ อ ที่สอดคล้ อง
กับการทบทวนวรรณกรรมของ โทบิน ; ฮอลรอยด์ และเรย์นลั ส์ (Tobin; Holroyd; & Reynolds. 1982)
และโครงสร้ างองค์ประกอบ ตามแนวคิดของเวอร์ รี (Wherry. 1984, Tobin; et al. 1985) ซึ่งจาแนก
ออกเป็ น 3 ลาดับชัน้ ดังภาพประกอบ ต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 14 โครงสร้ างองค์ประกอบแบบลดหลัน่ (Hierarchical Factor Structure) ของกลยุทธ์ที่
ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
ที่มา: Tobin. 2001: 5
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จากภาพประกอบที่ 14 สามารถอธิบายกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ได้ 3 ลาดับชัน้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับชันที
้ ่ 1 เป็ นกลยุทธ์ ที่บุคคลใช้ ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด
ซึง่ ประกอบด้ วย 8 กลยุทธ์ ได้ แก่
1. การแก้ ปัญหา (Problem Solving)
2. การเปลี่ยนความคิด (Cognitive Restructuring)
3. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
4. การแสดงออกทางอารมณ์ (Express Emotions)
5. การหลีกหนีปัญหา (Problem Avoidance)
6. การคิดอย่างมีความหวัง (Wishful Thinking)
7. การโทษตัวเอง (Self Criticism) และ
8. การหลีกหนีสงั คม (Social Withdrawal)
ลาดับชันที
้ ่ 2 ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดชันที
้ ่1
ของเวอร์ รี (Wherry. 1984) ทาให้ เหลือกลยุทธ์เพียง 4 กลยุทธ์ ได้ แก่
1. การยึดปั ญหา (Problem Focused Engagement) เป็ นการรวมเอากลยุทธ์ การแก้ ปัญหา
และการเปลี่ยนความคิด เข้ าด้ วยกัน โดยในกลยุทธ์นี ้จะเป็ นการวัดความคิด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับกลยุทธ์ที่ใช้ ในการเปลี่ยนสถานการณ์ หรื อปรับความสาคัญของสถานการณ์ของบุคคล ซึง่ กลยุทธ์นี ้
เป็ นการจัดการกับสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดโดยตรง
2. การใช้ อารมณ์ เ ป็ นที่ตงั ้ (Emotion Focused Engagement) เป็ นการรวมเอากลยุทธ์ การ
สนับสนุนทางสังคม และการแสดงออกทางอารมณ์ เข้ าด้ วยกัน โดยข้ อคาถามจะเป็ นการสะท้ อนถึง
การสื่ อ ความรู้ สึก อย่า งเปิ ด เผยกับ ผู้อื่ น และการเข้ า ไปมี ส่ว นร่ ว มในสัง คมมากขึน้ โดยเฉพาะใน
ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ซึ่งกลยุทธ์นี ้เป็ นการจัดการกับสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดด้ วยการ
การสะท้ อนอารมณ์ของบุคคล
3. การไม่ยดึ ติดกับปัญหา (Problem Focused Disengagement) เป็ นการรวมเอากลยุทธ์การ
หลีกหนีปัญหา และการคิดอย่างมีความหวัง เข้ าด้ วยกัน โดยข้ อคาถามจะสะท้ อนถึงการปฏิเสธ การ
หลีกหนี และการไร้ ความสามารถ หรื อการลังเลที่จะค้ นหาวิธีการที่ดีกว่า ซึ่ง กลยุทธ์นี ้สะท้ อนความคิด
และพฤติกรรมของการหนีปัญหา
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4. การไม่ยึดติดกับอารมณ์ (Emotion Focused Disengagement) เป็ นการรวมเอากลยุทธ์
การโทษตัวเอง และการหลีกหนีสงั คม เข้ าด้ วยกัน โดยข้ อคาถามจะเกี่ยวข้ องกับการปิ ดกันตั
้ วเอง หรื อ
ความรู้สกึ ของตัวเองออกจากผู้อื่น นอกจากนี ้ยังโทษตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ ้นอีกด้ วย
ลาดับชันที
้ ่ 3 ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดชันที
้ ่2
ของเวอร์ รี (Wherry. 1984) ทาให้ เหลือกลยุทธ์เพียง 2 กลยุทธ์ ได้ แก่
1. การผูกพัน (Engagement) เป็ นการรวมเอากลยุทธ์ การแก้ ปัญหา การเปลี่ ยนความคิด
การสนับสนุนทางสังคม และการแสดงออกทางอารมณ์ เข้ าด้ วยกัน ซึ่งเป็ นการสะท้ อนถึงความตังใจ
้
ของบุคคลที่ จ ะพยายามจัดการกับความเครี ยด และการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ โดยบุคคลจะ
กระตือรื อร้ นที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด
2. การไม่ยึดติด (Disengagement) เป็ นการรวมเอากลยุทธ์ การหลีกหนีปัญหา การคิดอย่าง
มี ความหวัง การโทษตัวเอง และการหลี กหนี สังคม เข้ าด้ วยกัน เป็ นการเก็ บความรู้ สึกไว้ กับตัวเอง
หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับปั ญหา และไม่มีการแสดงพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิด
ความเครี ยดแต่อย่างใด
แบบวัด กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจั ด การความเครี ย ด (Tobin, et al. 1985) จึ ง ประกอบด้ วย
ข้ อคาถาม จานวน 72 ข้ อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เลย ถึงมากที่สดุ ซึง่ มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.71 ถึง 0.94 และในการแปลผล ของแบบวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
ดังกล่าว สามารถตีความได้ 3 ลักษณะ จาแนกตามลาดับชันของกลยุ
้
ทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดที่
ได้ กล่าวไปแล้ ว ลาดับชันใดล
้ าดับชันหนึ
้ ่ง เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่ศกึ ษา โดยผู้ที่ได้ คะแนนจากข้ อ
ค าถามในกลยุ ท ธ์ ใ ดมากที่ สุ ด จะเป็ นผู้ ที่ มี แ นวโน้ มที่ จ ะเลื อ กใช้ กลยุ ท ธ์ นัน้ ในการจัด การกั บ
ความเครี ยด
สาหรับการวัดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะนาแบบวัดกลยุทธ์ ที่ใช้
ในการจั ด การความเครี ยด (Coping Strategies Inventory: CSI) ของโฟร์ ค แมน และลาซารั ส
(Folkman; & Lazarus. 1981) และแปลผลกลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจัด การความเครี ย ดล าดับ ชัน้ ที่ 3
ซึ่งเกี่ ยวกับกลยุทธ์ ที่บุคคลใช้ ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด ประกอบด้ วย
2 กลยุทธ์ คือ การผูกพัน และการไม่ยดึ ติด
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
จากการศึกษาผลการวิจัยที่เ กี่ ยวข้ อง พบงานวิจัยเพียง 1 เรื่ องที่ศึกษา กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ยด ในฐานะที่ เป็ นตัวแปรปรั บความสัม พันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
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ครอบครัว และความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในครอบครัว ได้ แก่ ผลการศึกษาของ แรน
ทาเนน; มัวโน; คินนูเ นน และแรนทาเนน (Rantanen; et al. 2011) ที่ ทาการศึกษาบทบาทการเป็ น
ตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง กับความสุขใจ
ซึ่งประกอบด้ วยความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงานและครอบครัว ของกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ
ความเครี ยด กับกลุ่มคนวัยทางานชาวฟิ นแลนด์ จานวน 527 คน พบว่า กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการ
ความเครี ยดโดยมุง่ ที่อารมณ์ สามารถปรับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน กับความขัดแย้ ง
ที่ เ กิ ด จากครอบครั ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท างาน โดยกลยุ ท ธ์ ใ นการจัด การความเครี ย ดแบบ
มุ่งใช้ อารมณ์ (Emotion Focused Coping) จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในครอบครัว เมื่อเผชิญ
สถานการณ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเครี ย ดลัก ษณะเดี ย วกั น กล่ า วคื อ ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ กลยุ ท ธ์
ในการจัดการความเครี ยดแบบมุ่งใช้ อารมณ์ จะมีค วามพึงพอใจในครอบครัวน้ อยกว่า ภายใต้ เงื่อนไข
ของการมีความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานในระดับสูง นอกจากนี ้ กลยุทธ์ที่
ใช้ ในการจัดการความเครี ยดด้ วยการหลีกหนี (Avoidance Coping) จะใช้ ได้ ดีในสถานการณ์ที่มีความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลต่อการทางาน กล่าวคือ ผู้ที่ใช้ กลยุทธ์การหลีกหนี จะมีความพึงพอใจ
ในครอบครัวมากกว่า แต่ไม่พบว่า กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดแบบมุ่งปั ญหา (ProblemFocused Coping) เป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์แต่อย่างใด
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจัด การ
ความเครี ยด ผู้วิจยั คาดว่า กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทางกับความพึงพอใจ ทังความพึ
้
งพอใจในครอบครัว
และความพึงพอใจในงาน

6. การวิเคราะห์ พหุระดับ (Multilevel Analysis)
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่ เกี่ ยวข้ องกับโครงสร้ างของข้ อมูลที่ เป็ นพหุระดับ โดย
ในงานวิจยั เกี่ยวกับองค์การ หากผู้วิจยั ต้ องการศึกษาอิทธิพลลักษณะของการบริหารจัดการ เช่น ภาวะ
ผู้นา และการตัดสิ นใจของผู้บริ หาร ที่มีต่อผลการปฏิ บัติง านของพนักงาน ข้ อมู ลที่เก็บรวบรวมจึง
เกี่ ยวข้ องกับตัวแปรระดับองค์การ และพนักงาน ดังนัน้ หน่วยของการวิเคราะห์ คือ องค์การ และ
พนักงาน และเนื่องจากโครงสร้ าง และธรรมชาติของข้ อมูลทางสังคม ที่มกั เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลหลาย
ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบดังเดิ
้ ม ที่ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบระดับเดียว จึงไม่สามารถสรุปผลที่
ถูก ต้ อ ง ดัง นัน้ การเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ที่ เ หมาะสม จึง ต้ อ งค านึง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกับ
โครงสร้ าง และธรรมชาติของข้ อมูลที่ทาการศึกษา (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2554)
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โครงสร้ างระดับของหน่วยการวิเคราะห์
ในการพิจารณาถึง ระดับของข้ อมูลที่ ศึกษา สามารถพิจารณาได้ จ าก โครงสร้ างระดับของ
หน่วยการวิเคราะห์ (Unit-Level Construct) ซึ่งเป็ นประกอบด้ วยกลุ่มบุคคล คู่ความสัมพันธ์ (Dyad)
กลุม่ งาน หน่วยงาน และองค์การ เป็ นต้ น โดยในการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ มีการโต้ เถียงกันในประเด็น
ของความสอดคล้ องของข้ อมูลระดับล่าง ที่ถกู ยกระดับเป็ นข้ อมูลในระดับที่สงู ขึ ้น ในประเด็นของนิยาม
แนวคิด และการวัดโครงสร้ างระดับของหน่วยการวิเคราะห์ในระดับที่สงู กว่า เช่น วัฒนธรรม ภาวะผู้นา
และการมีสว่ นร่วม เป็ นต้ น จึงได้ มีการเสนอประเภทของข้ อมูลโครงสร้ างระดับของหน่วยการวิเคราะห์
3 ประเภท (Kozlowski.; & Klein. 2000) ได้ แก่
1. Global Property เป็ นข้ อมูลระดับกลุ่ม ที่ เป็ นลักษณะร่ วมกันของสมาชิ กในกลุ่ม โดยมี
คาตอบเพียงคาตอบเดียว ไม่ว่าสมาชิกคนใดตอบ เช่น จานวนสมาชิกในกลุ่ม หรื อสถิติตา่ งๆ เป็ นต้ น
เพราะฉะนัน้ ถามสมาชิกเพียงคนเดียวก็ได้ คาตอบ ไม่จาเป็ นต้ องถามจากสมาชิกทุกคนในกลุม่
2. Shared Property เป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ของสมาชิกแต่ละคนร่วมกัน โดยในการ
วัด จะต้ อ งวัด ในระดับ บุค คล แล้ ว จึง ทดสอบว่ า แต่ล ะคนตอบสอดคล้ อ งกัน หรื อ ไม่ หากมี ค วาม
สอดคล้ อง ถือว่า ระดับการวิเคราะห์ตวั แปรนัน้ เป็ นระดับที่สงู ขึ ้น
3. Configural Property เป็ นข้ อมูลที่ มี ลักษะเหมือน Shared Properties ที่ เป็ นการรั บรู้ ของ
สมาชิกแต่ละคนร่วมกัน ในการวัดจะต้ องวัดในระดับบุคคลเช่นเดียวกัน แต่เมื่อทดสอบความสอดคล้ อง
แล้ ว ภายในกลุม่ จะมีความแตกต่างกันอย่างเป็ นระบบ ระดับการวิเคราะห์ตวั แปรนัน้ จึงจะเป็ นระดับที่
สูงขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ไม่มีประเภทของข้ อมูลโครงสร้ างระดับของหน่วยการวิเคราะห์ใด ดีที่สดุ ขึ ้นอยู่
กับแนวคิดและทฤษฎี ของตัวแปรที่ ศึกษา ซึ่ง โดยธรรมชาติแล้ ว Global Property จะเป็ นข้ อมูลที่มี
ลักษณะเป็ นระดับที่ สูง กว่าอยู่แล้ ว แต่ Shared Property และ Configural Property เป็ นการวัดใน
ระดับของบุคคลแล้ วจึง พิจ ารณาความสอดคล้ อง หรื อความไม่สอดคล้ องกันของข้ อมูล เพื่ อที่ จ ะ
สามารถสรุปได้ วา่ ตัวแปรที่ศกึ ษาอยูใ่ นระดับการวิเคราะห์ใด
ประเภทของแบบจาลองพหุระดับ
ในการศึกษาแบบจ าลองพหุระดับ สามารถพิจ ารณาได้ หลากหลายมิติ ขึน้ อยู่กับเกณฑ์ ที่
ใช้ ในการจาแนก เช่น โครงสร้ างของข้ อมูล เป้าหมายของการแปลผล และรู ปแบบของการวิเคราะห์
(ศิริชยั กาญจนวาสี. 2554) ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. ประเภทของแบบจ าลองพหุร ะดับ จ าแนกตามโครงสร้ างของข้ อ มูล (Data Structure)
ซึ่งเป็ นลักษณะที่ลดหลัน่ กันของข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์ ทาให้ ระบุจานวนชันของข้
้
อมูลได้ เช่น ข้ อมูล
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เกี่ยวกับนักเรี ยน ซึ่งอยู่รวมกันในโรงเรี ยนหนึ่ง และข้ อมูลของโรงเรี ยน ซึ่งมีอยู่หลายโรง เป็ นการศึกษา
แบบจาลอง 2 ระดับ และหากมีการศึกษาชันเรี
้ ยนร่วมกับตัวแปรทังสองข้
้
างต้ น จะถือว่า เป็ นการศึกษา
แบบจาลอง 3 ระดับ โดยมีข้อมูลเกี่ ยวกับนักเรี ยน เป็ นข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลเกี่ ยวกับชัน้ เรี ยน เป็ น
ข้ อมูลระดับที่ 2 และข้ อมูลเกี่ยวกับโรงเรี ยน เป็ นข้ อมูลระดับที่ 3 เป็ นต้ น
2. ประเภทของแบบจาลองพหุระดับ จาแนกตามเป้าหมายการแปลผล (Interpretation) ซึ่งมี
2 ประเภทย่อย คือ แบบจาลองเชิงบวก (Additive Models) ซึ่งเป็ นการตีความผลของตัวแปรทานาย
ระดับบน ที่สง่ ผลต่อตัวแปรตามระดับล่าง โดยมุง่ ศึกษาตัวแปรทานายต่างระดับที่สง่ ผลโดยตรงร่ วมกัน
ต่อตัวแปรตาม และแบบจาลองปฏิสมั พันธ์ (Interactive Model) ซึ่งเป็ นการตีความผลตัวแปรทานาย
ระดับบนที่ส่งผลต่ตวั แปรตามระดับล่างเช่นเดียวกับแบบจาลองเชิงบวก แต่เน้ นการศึกษาผลของตัว
แปรทานายต่างระดับ ต่อตัวแปรตาม รวมทังผลต่
้ อความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทานาย และตัวแปร
ระดับล่าง
3. ประเภทของแบบจ าลองพหุร ะดับ จ าแนกตามรู ป แบบการวิ เ คราะห์ ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น
2 ประเภทย่อย ได้ แก่ การศึกษาผลทางตรง (Direct Effect) ของตัวแปรทานายต่างระดับ ซึ่งจะใช้ การ
วิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย (Regression Analysis) และการศึกษาผลทางอ้ อม (Indirect Effect) ของ
ตัวแปรทานายต่างระดับ ซึ่งจะใช้ การวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้ าง (Structure Equation Analysis)
ที่สามารถวิเคราะห์ได้ ทงผลทางตรง
ั้
และผลทางอ้ อม
การสุม่ ตัวอย่างและขนาดกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์พหุระดับ
1. การสุม่ ตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์พหุระดับ
เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีการสอดแทรกเป็ นลาดับชันที
้ ่ลดหลัน่ ประกอบกับข้ อมูลของตัว
แปรสาหรับการวิเคราะห์พหุระดับ มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลของหน่วยย่อยที่สอดแทรกอยู่ในหน่วยที่ใหญ่
ขึ ้นไป แบบลดหลัน่ กันตามลาดับ ดังนันในการสุ
้
่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์พหุระดั บ
คือ การสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(Multistage Sampling) (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2554)
2. ขนาดกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์พหุระดับ
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า จานวนหน่วยของระดับ 2 ที่มีขนาดเล็ก จะ
ส่งผลให้ การประมาณค่าพารามิเตอร์ มีปัญหา ซึ่งงานวิจยั หลายเรื่ องที่วิเคราะห์พหุระดับแล้ วไม่พ บ
ความสัมพันธ์ข้ามระดับ เพราะจานวนหน่วยในแต่ละระดับไม่มีความเหมาะสม
สไนเดอร์ ส และบอสเกอร์ (Snijder; & Bosker. 1999) ได้ ศกึ ษาข้ อมูล 2 ระดับ และเสนอแนะ
ว่า จ านวนหน่วยของกลุ่ม ควรมี อ ย่างน้ อย 10 กลุ่ม ส่วนบาสสิริ (Heck; & Thomas. 2000; citing
Bassiri. 1988) ได้ กาหนดขนาดของกลุม่ ที่จะพบปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับว่าควรมีอย่างน้ อย 30 กลุม่ และ
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ในแต่ละกลุ่ม ควรมีกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้ อย 30 คน แต่หากมีจานวนกลุ่มมาก เช่น 150 กลุ่ม ในแต่ละ
กลุ่มอาจมีจานวนกลุ่มตัวอย่างเพียง 5 คนก็ได้ นอกจากนี ้ แมส และฮอกซ์ (Maas; & Hox. 2005)
ศึกษาพหุระดับ และพบว่าจานวนกลุ่มที่เหมาะสม ควรมีมากกว่า 50 กลุ่ม และแต่ละกลุ่ม ต้ องมีกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 5 คนขึ ้นไป (Hox. 2002, 2010) เพื่อให้ การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ระดับกลุ่มน้ อย (ความคลาดเคลื่ อนประเภทที่ 1: α) ในขณะที่แอฟชาโทส (Afshartous. 1995) ได้
ศึกษาแบบจาลองพหุระดับ และพบว่า การประมาณค่าความแปรปรวนระดับกลุ่มอย่างถูกต้ อง ควรมี
จานวนกลุ่มอย่างน้ อย 100 กลุ่ม และการประมาณค่าโดยวิธี Maximum Likelihood (ML) จะมีความ
แม่นยากว่าวิธี Generalized Least Squares (GLS) (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2554; อ้ างอิงจาก Busing.
1993, Leeden; & Busing. 1994) ในขณะที่ โบรเน และดราเปอร์ (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2554; อ้ างอิง
จาก Browne; & Draper. 2000) พบว่ า วิ ธี Restricted Maximum Likelihood (RML) สามารถ
ประมาณค่ า ความแปรปรวนระดั บ กลุ่ ม ได้ ดี ด้ วยขนาดกลุ่ ม เพี ย ง 6-12 กลุ่ ม แต่ ห ากใช้ วิ ธี
Full Maximum Likelihood (FML) ควรมีกลุม่ 48 กลุม่ ขึ ้นไป และวิธี RML ยังให้ ผลที่ดีกว่า FML ในการ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสาหรับทดสอบนัยสาคัญของค่าองค์ประกอบความแปรปรวน
(Variance Components) (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2554; อ้ างอิงจาก Leeden; et al. 1997) นอกจากนี ้
การใช้ ข้ อ มูล 24-30 กลุ่ม ในการประมาณค่า ความแปรปรวนระดับ กลุ่ม จะมี ค่า α เท่ า กับ 0.9
ในขณะที่หากใช้ ข้อมูล 48-50 กลุม่ จะมีคา่ α เท่ากับ 0.8
การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองพหุระดับ
เฉิน, แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) เสนอแนวทางการวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองพหุระดับ 5 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. การนิ ย ามความหมายของตัว แปรที่ ศึ ก ษา (Construct Definition) เป็ นการก าหนด
ความหมาย และระบุโครงสร้ างองค์ประกอบตามทฤษฎี ของตัวแปรที่จะวิเคราะห์ เป็ นมีองค์ประกอบ
เดียว (Unidimensional) หรื อหลายองค์ประกอบ (Multidimensional) รวมถึงการตีความตัวแปร เช่น
การใช้ คา่ เฉลี่ย หรื อการใช้ คะแนนรวม ซึ่งในตัวแปรพหุระดับ จะต้ องระบุหรื อนิยามความหมายของตัว
แปรที่ศกึ ษาเป็ นพหุระดับด้ วย
2. การระบุธ รรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่ม (Articulation of the Nature of the Aggregate
Construct) เป็ นการระบุรูปแบบการวัดตัวแปร เช่น การศึกษาตัวแปรขนาดของกลุ่ม เป็ นตัวแปรกลุ่ม
โดยการนับจานวนสมาชิกภายในกลุม่ ในกรณีนี ้ ถือว่าเป็ นการวัดแบบ Global หรื อการวัดความผูกพัน
ในกลุ่ม (Group Cohension) ด้ วยการถามผู้นาของกลุ่ม เป็ นตัวแทนในการตอบ การวัดลักษณะนี ้
ก็ ถือว่าเป็ นการวัดแบบ Global แต่หากวัดความผูกพันในกลุ่ม ด้ วยการให้ สมาชิ กในกลุ่ม ร่ วมกัน
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ประเมิ น แล้ วหาค่ า เฉลี่ ย ของความผู ก พัน ของกลุ่ ม ในกรณี นี ้ ถื อ เป็ นการวัด ความสอดคล้ อง
(Consensus) ภายในกลุ่ม โดยการวัดลักษณะนี ้ เป็ นการนาคะแนนของแต่ละบุคคล รวมเป็ นคะแนน
ของกลุม่ (Aggregate) ซึง่ ชาน (Chan. 1998) รวมถึงโคสโลสกีและไคลน์ (Kozlowaki; & Klein. 2000)
เสนอว่าตัวแปรที่มีการวัดลักษณะนี ้ สามารถจาแนกได้ 6 ประเภท ได้ แก่
2.1 Selected Score Model เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการเลือกคุณสมบัติที่ต้องการศึกษาของ
สมาชิ กภายในกลุ่ม โดยให้ ส มาชิ กแต่ละคนในกลุ่ม ประเมินคุณสมบัติของแต่ละคน แล้ วคัดเลื อก
คะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึง่ เป็ นเป็ นคะแนนของตัวแปรระดับกลุม่ เช่น เลือกคะแนนของสมาชิกที่
ได้ มากที่สุด หรื อน้ อยที่สุด เป็ นต้ น โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้ อง (Agreement) ของ
คะแนนในกลุม่ และความเชื่อมัน่ (Reliability) ของคะแนนตัวแปรระดับกลุม่
2.2 Summary Index Model เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการรวมคุณสมบัติของสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มเข้ าด้ วยกัน โดยให้ สมาชิกแต่ละคนประเมินคุณสมบัติของตนเอง แล้ วนาคะแนนของสมาชิกแต่
ละคนในกลุ่ม รวมกัน เพื่ อ สร้ างเป็ น คะแนนตัว แปรระดับ กลุ่ม โดยไม่ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบความ
สอดคล้ องของคะแนนภายในกลุ่ม และความเชื่อมัน่ ของคะแนนตัวแปรระดับกลุ่ม แต่ตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับบุคคล (ถ้ าทาได้ )
2.3 Consensus Model เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการวัดความสอดคล้ องกันของคุณสมบัติของแต่
ละคนในกลุม่ โดยวัดสมาชิกทุกคนในกลุม่ แล้ วนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวม หรื อเฉลี่ยกัน ซึง่ ต้ องมี
การตรวจสอบความสอดคล้ อง ของคะแนนในกลุม่ และความเชื่อมัน่ ของคะแนนตัวแปรระดับกลุม่ ด้ วย
2.4 Referent-Shift Model เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการวัดความสอดคล้ องกันของคุณสมบัติ
ของกลุ่ม โดยให้ สมาชิกทุกคนประเมินคุณสมบัติที่ต้องการศึกษาของกลุ่ม แล้ วนาคะแนนมาร่วมหรื อ
เฉลี่ยกัน และต้ องมีการตรวจสอบความสอดคล้ องของคะแนนในกลุ่ม และความเชื่อมัน่ ของคะแนนตัว
แปรระดับกลุม่ ด้ วย
2.5 Dispersion Model เป็ นตัวแปรที่เกิดจากความแตกต่างกันของสมาชิกภายในทีม โดย
ให้ สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนประเมินเกี่ ยวกับคุณสมบัติของตนเอง แล้ วนาคะแนนในกลุ่มมาคานวณ
เพื่อสร้ างเป็ นคะแนนความแตกต่าง โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้ องของคะแนนในกลุ่ม
และความเชื่อมัน่ ของคะแนนตัวแปรระดับกลุม่
2.6 Aggregate Model เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการวัดคุณสมบัติที่ต้องการศึกษาของกลุ่ม
โดยให้ ตวั แทนที่สามารถให้ ข้อมูลที่ต้องการได้ มากที่สุด หรื อถูกต้ องที่สุด และนาคะแนนนัน้ มาเป็ น
คะแนนตัวแปรระดับ กลุ่ม ซึ่ง ไม่ต้องมี การตรวจสอบความสอดคล้ องของคะแนนในกลุ่ม แต่อ าจ
จาเป็ นต้ องตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของคะแนนตัวแปรระดับกลุม่ หากมีข้อคาถามมากกว่า 1 ข้ อ

121
นอกจากนี ้ เฉิ น , แมทธิ ว และบลี ส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ยัง เสนอว่า ในการ
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองพหุระดับ นอกจากจะคานึงถึงโครงสร้ างของการ
ได้ มาซึ่งตัวแปรระดับกลุ่ม แล้ ว ยังต้ องคานึงถึงความเหมือนหรื อความแตกต่างของโครงสร้ างตัวแปร
ระหว่างระดับ ซึ่งจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) ตัวแปรประเภท Isomorphic ที่มีโครงสร้ างของ
ตัวแปรเหมื อนกันทัง้ ระดับบุคคลและระดับ กลุ่ม และ 2) ตัวแปรประเภท Fuzzy Composition ที่ มี
โครงสร้ างของตัวแปรระดับบุคคลและระดับกลุ่ม มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ ว่าจะใช้ แบบวัดเดียวกันใน
การวัดก็ตาม แสดงถึงความแตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับของตัวแปร
3. การตรวจสอบการวัด ในแต่ล ะระดับ (Psychometric Properties of Construct across
Levels of Analysis) เป็ นขัน้ ตอนของการทดสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ (Factor Structure) ความ
สอดคล้ องระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (Inter-Member Agreement) และความเชื่อมั่นของการวัด โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
3.1 การทดสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ เป็ นการทดสอบว่าโครงสร้ างขององค์ประกอบ
ในการวัดตัวแปรระดับกลุม่ (ระดับที่สงู กว่า) แตกต่างจากโครงสร้ างองค์ประกอบในการวัดระดับบุคคล
(ระดับที่ ต่ากว่า) หรื อไม่ ซึ่ง การทดสอบดัง กล่าว สามารถใช้ การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ยื น ยัน
พหุระดับ (Multi-level Confirmatory Factor Analysis: MCFA) ในตัวแปรกลุ่ม ประเภท Consensus
Model และ Referent-Shift Model (Muthẽn. 1994) โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พหุ
ระดับนี ้ สามารถทาการวิเคราะห์โครงสร้ าง ทังระดั
้ บบุคคลและระดับกลุม่ พร้ อมกันได้
3.2 ความสอดคล้ องระหว่างสมาชิกในกลุ่ม สาหรับตัวแปรกลุม่ ประเภท Consensus Model
และ Referent-Shift Model ซึ่งจาเป็ นต้ องหาความสอดคล้ องระหว่างสมาชิกในกลุ่มนัน้ ซึ่งวิเคราะห์ได้
จากค่า 𝑟𝑤𝑔(𝑗) (Within – Group Agreement) ที่เป็ นการประเมินความสอดคล้ องของข้ อมูลภายใน
กลุ่มเดียวกัน เมื่อเทียบกับความสอดคล้ องที่เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ (Biemann; Cole; & Voelpel. 2012;
citing James; Demaree; & Wolf. 1984) โดยค่า 𝑟𝑤𝑔(𝑗) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งค่าที่ใกล้ เคียง
1 แสดงถึงความสอดคล้ องของคะแนนภายในกลุม่ สูง และเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้ องกันมาก
พอที่จะนามาสร้ างเป็ นคะแนนของกลุ่ม ค่า 𝑟𝑤𝑔(𝑗) ควรมีค่า 0.70 ขึ ้นไป (Bliese. 2009) แสดงว่า
ตัวแปรนันมี
้ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเกิดขึ ้น นัน่ หมายความว่า สามารถนาตัวแปรนันไปศึ
้ กษาเป็ น
ตัวแปรกลุม่ ได้ (LeBreton; & Santer. 2008)
3.3 ความเชื่ อ มั่น ของแบบจ าลองการวัด (Reliability) นอกจากจะทดสอบโครงสร้ าง
องค์ประกอบ ความสอดคล้ องระหว่างสมาชิกในกลุ่มแล้ ว ต้ องมีการทดสอบความเชื่อมัน่ ของการวัด
ข้ ามระดับด้ วย ซึ่งในการทดสอบความเชื่อมัน่ ของการวัด มีวิธีการแตกต่างกันออกไปตามประเภทของ
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ตัวแปรกลุ่ม โดยหากเป็ นตัวแปรกลุ่ม ประเภท Consensus Model และ Referent-Shift Model นัน้
ความแตกต่างระหว่างบุค คล จะถูกตีความว่าเป็ นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อน (Error
Variance) แต่ส าหรั บตัว แปรกลุ่ ม ประเภท Summary Index Model และ Dispersion Model ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ได้ แสดงถึงความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ใน
การศึก ษาพหุร ะดับ จะต้ อ งแสดงค่า ความเชื่ อ มั่น ของการวัด เพื่ อ แสดงถึ ง การจ าแนกของกลุ่ม
(Discriminate between Units) ซึ่งการประมาณค่าความเชื่ อมั่นชนิดนี ้ เป็ นการประมาณค่า ความ
เชื่ อมั่นทัง้ ภายในกลุ่ม (Within-Level) และระหว่างกลุ่ม (Between-Level) โดยประมาณค่า ความ
เชื่อมัน่ ของแบบจาลองการวัดพหุระดับ 3 รูปแบบ (Geldhof; Preacher; & Zyphur. 2014) ได้ แก่
3.3.1 ความเชื่ อ มั่น สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาคของแบบจ าลองพหุ ร ะดับ
(Multilevel Alpha : α) ซึง่ มีสตู รที่ใช้ ในการคานวณ ดังนี ้
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ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนร่วมระหว่างข้ อคาถามภายในแบบวัด

𝜎𝑥2

คือ

ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดทังฉบั
้ บ

𝑛

คือ

จานวนข้ อคาถามทังหมดของแบบวั
้
ด

𝜎𝑖𝑗

3.3.2 ความเชื่ อ มั่น ของคะแนนรวมของแบบจ าลองการวัด พหุร ะดับ (Multilevel
Composite Reliability : 𝜔) ในการประมาณค่า α เป็ น การน าค่า เฉลี่ ย ของความแปรปรวนร่ ว ม
ระหว่างข้ อคาถามในแบบวัดมาใช้ ในการคานวณ ซึ่งมีข้อจากัดในการประมาณค่าความแปรปรวนของ
คะแนนจริ ง (True Score) ในแบบวัด แต่สาหรับแบบวัดที่มีโครงสร้ างองค์ประกอบเดียว ค่า α จะให้
ค่าความเชื่อมัน่ ที่น่าเชื่อถือเช่น เดียวกับ 𝜔 แต่สาหรับแบบวัดที่มีโครงสร้ างองค์ประกอบมากกว่า 1
องค์ประกอบ วิธีการนี ้สามารถประมาณค่าความเชื่อมัน่ ได้ แม่นยามากกว่า เนื่องจากเป็ นการคานวณ
จากค่าน ้าหนักองค์ประกอบ โดย 𝜔 ระดับบุคคล เป็ นการคานวณจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบและ
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนที่ เหลื อจากความแปรปรวนที่ สามารถอธิ บายได้ (Residual
Variance) ของโครงสร้ างภายในกลุ่มส่วน 𝜔 ระดับกลุ่ม เป็ นการคานวณจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
และและความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่เหลือจากความแปรปรวนที่สามารถอธิ บายได้ ของ
โครงสร้ างระหว่างกลุม่ โดยมีสตู รที่ใช้ ในการคานวณ ดังนี ้
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𝜔 =
หมายเหตุ

(∑𝑘𝑖=1 𝜆𝑖 )2
2

(∑𝑘𝑖=1 𝜆𝑖 ) + ∑𝑘𝑖=1 𝜃𝑖𝑖

𝜆𝑖

คือ

น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามข้ อที่ 𝑖

𝜃𝑖𝑖

คือ

ความแปรปรวนของข้ อคาถามข้ อที่ 𝑖

3.3.3 ความเชื่อมัน่ สูงสุดของแบบจาลองพหุระดับ (Multilevel Maximal Reliability :
H) เป็ นค่าที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบความแปรปรวนของคะแนนจริ ง กับความแปรปรวนของคะแนนที่
ได้ รับอิทธิพลจากน ้าหนักองค์ประกอบ โดยมีสตู รที่ใช้ ในการคานวณ ดังนี ้
ℓ2𝑖
1 − ℓ2𝑖
H=
ℓ2𝑖
𝑘
1 + ∑𝑖=1
1 − ℓ2𝑖
∑𝑘𝑖=1

หมายเหตุ ℓ2𝑖
คาถามข้ อที่ 𝑖

คือ

ค่ามาตรฐานของน ้าหนักองค์ประกอบยกกาลังสองของข้ อ

4. การตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปร (Construct Variability between
Units) เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้ างการวัดภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ แล้ ว ในขันตอนนี
้
้
เป็ นการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปร ซึ่งมีดชั นีในการวัด คือ ความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม (Intraclass Correlation: ICCs) มาจากแนวคิดที่ ว่า โมเดลการวิเคราะห์ การถดถอย หรื อการ
วิเ คราะห์ ความแปรปรวน ต้ องเป็ นข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ม ตัวอย่าง และแต่ละค่ าต้ องเป็ นอิสระต่อกัน
(Independence of Observations) ดังนันการทดสอบความเป็
้
นกลุ่ม จะต้ องละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ดังกล่าว กล่าวคือ ข้ อมูลที่ได้ ภายในกลุม่ เดียวกัน จะต้ องมีคา่ ใกล้ เคียงกัน หรื อเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั ซึง่
การสูญเสียความเป็ นอิสระนี ้ สามารถคานวณได้ ด้ว ยสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ที่เรี ยกว่า “ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม” นี ้เอง โดย ICCs มี 2 ประเภท คือ ICC(1) ซึ่งเป็ นความเชื่อมัน่ ของการการใช้ คะแนนของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มมาใช้ เป็ นคะแนนของกลุ่ม และ ICC(1) มีเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือน
ขนาดของอิทธิพล กล่าวคือ 0.01 หมายถึง ขนาดเล็ก, 0.05 หมายถึง ขนาดกลาง และ 0.1 หมายถึง
ขนาดใหญ่ (Cohen. 1988) โดยหาก ICC(1) มีคา่ สูง และมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงถึง โครงสร้ างการ
วัดระดับกลุ่มมีความเชื่อมัน่ มากกว่าโครงสร้ างการวัดระดับบุคคล ซึ่งหมายความว่า คะแนนของตัว
แปรไม่มีความแตกต่างกันภายในกลุ่ม แต่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม จึง มีความสอดคล้ องเพียง
พอที่ จ ะนาตัวแปรนัน้ ไปศึกษาเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม ได้ และ ICC(2) เป็ นความเชื่ อมั่นของการน า
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ค่าเฉลี่ยของสมาชิกภายในกลุม่ มาเป็ นคะแนนของกลุม่ โดยค่า ICC(2) จะแปลค่าเหมือนความเชื่อมัน่
กล่าวคือ ค่า ICC(2) ที่มีคา่ มากกว่า 0.70 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ ที่จะนาตัวแปรนันไปศึ
้ กษาเป็ นตัวแปร
ระดับกลุม่ ได้
5. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างระหว่างตัวแปร (Construct Function across
Levels of Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ที่ใช้ ในการทดสอบแบบจาลองเชิงทฤษฎี ที่มีการกาหนดตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตามในระดับต่างๆไว้ (Morgeson; & Hofmann. 1999) ซึ่งในขันตอนนี
้
้เป็ นการวิเคราะห์
ปั จจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติขนสู
ั ้ ง ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุระหว่ างตัวแปรทานายหลายระดับ ที่ เกิ ดจากการบูรณาการ แนวคิดการวิเ คราะห์ ส มการ
โครงสร้ างเชิงเส้ น (Structure Equation Modeling) กับการวิเคราะห์ตวั แปรพหุระดับ (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2554) โดยการวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับนี ้ สามารถใช้ ในการวิเคราะห์ทงอิ
ั ้ ทธิพลทางตรงและ
ทางอ้ อมของตัวแปรทานาย ต่อตัวแปรตาม โดยศึกษาโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตามระดับ
ลดหลั่น กัน (Hierarchy) ของข้ อ มูล ซึ่ง ในการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองพหุร ะดับ จ าเป็ น ต้ อ งทดสอบ
แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ระดับบุคคลตามสมมติฐานสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่
ซึ่งการรวิเคราะห์นีใ้ ช้ การประมาณค่าแบบ MRL (Maximum Likelihood with Robust Statistics) ที่
เป็ นวิธีการประมาณค่าที่ทนทานต่อการละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการแจกแจงปกติ ซึ่ง หากไม่
สอดคล้ องต้ องปรับแบบจาลองให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ก่อน แล้ วจึงนาตัวแปรระดับกลุม่ มา
วิเคราะห์ร่วมกับแบบจาลองระดับบุคคล (Muthẽn. 1994)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเชิงสาเหตุ และผลกระทบของ
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ผู้วิจยั จึงสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดที่จะใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ โดยมี
แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ของกรี นเฮ้ าส์ และบูเทลล์ (Greenhaus;
& Beutell. 1985) และแนวคิ ด ของฟรอน และคนอื่ น ๆ (Ford; Heinen; & Langkamer. 2007, citing
Frone; et al. 1992) เป็ นพื ้นฐานในการสร้ างแบบจาลองสมมติฐาน ดังต่อไปนี ้

หมายเหตุ:
WIF: ความขัดแย้งท่เกดจากการทางานส่งผลกระทบ ่อครอบครัว (Work Interference with Family)
FIW: ความขัดแย้งทเ่ กดจากครอบครัวส่งผลกระทบ ่อการทางาน (Family Interference with Work)
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สมมติฐานของการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ข้ างต้ น มี ส มมติ ฐ านหลั ก คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว และปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน เป็ นเชิง
สาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจทังความพึ
้
งพอใจ
ในครอบครัว และความพึงพอใจในงาน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยน
งาน ซึง่ ประกอบด้ วยสมมติฐาน 5 กลุม่ หลัก ได้ แก่
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว
โดยมีสมมติฐานย่อย ตังแต่
้ สมมติฐานที่ 1.1-1.3 ดังนี ้
1.1 ความพึง พอใจในครอบครั ว ได้ รับอิทธิ พ ลจากปั จ จัยส่วนบุคคล ผ่านความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว
1.1.1 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.1.2 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.1.3 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.1.4 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.1.5 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.1.6 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.2 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว
ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
1.2.1 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากครอบครัว ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.2.2 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิ พลจากลักษณะครอบครั ว ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.2.3 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากครอบครัว ผ่าน
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ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.2.4 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.3 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.3.1 ความพึง พอใจในครอบครั ว ได้ รับอิทธิ พ ลจากภาระงานของที ม ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.3.2 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางเพศ ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.3.3 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากองค์การ ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว โดยมี
สมมติฐานย่อย ตังแต่
้ สมมติฐานที่ 2.1-2.2 ดังนี ้
2.1 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัว
2.1.1 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงาน
กับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.1.2 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.1.3 ความพึง พอใจในงาน ได้ รับอิทธิ พ ลจากทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.1.4 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงาน
กับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
2.1.5 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
2.1.6 ความพึง พอใจในงาน ได้ รับอิทธิ พ ลจากทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
2.2 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว ผ่าน
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
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2.2.1 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.2.2 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.2.3 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
2.2.4 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
3. ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ผ่านความขัดแย้ ง ที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
โดยมีสมมติฐานย่อย ตังแต่
้ สมมติฐานที่ 3.1-3.2 ดังนี ้
3.1 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่วนบุคคล ผ่านความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ
ครอบครัว
3.1.1 คุณ ภาพชี วิ ต ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความโดดเด่น ของบทบาทระหว่ า งงานกั บ
ครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.1.2 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.1.3 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความขัดแย้ งที่เกิด
จากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.2 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ ผ่านความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว
3.2.1 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.2.2 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากความยุติธรรมในองค์การ ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.2.3 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากองค์การ ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.2.4 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากภาระงานของทีม ผ่านความขัดแย้ งที่เกิ ดจาก
งานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.2.5 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางเพศ ผ่านความขัดแย้ งที่
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เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
4. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ ง ที่เกิดจากครอบครัวส่ง ผล
กระทบต่อการทางาน โดยมีสมมติฐานย่อย ตังแต่
้ สมมติฐานที่ 4.1-4.2 ดังนี ้
4.1 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยส่วนบุคคล ผ่านความขัดแย้ งที่เกิด
จากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
4.1.1 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
4.1.2 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
4.1.3 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
4.2 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
4.2.1 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
4.2.2 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
5. กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด เป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวและความพึงพอใจ
5.1 กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจัด การความเครี ย ด เป็ นตัว แปรปรั บ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และความพึงพอใจในครอบครัว
5.2 กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจัด การความเครี ย ด เป็ นตัว แปรปรั บ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และความพึงพอใจในงาน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับปั จจัยเชิง
สาเหตุและผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งผู้วิจยั ได้
ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล

1. กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรของงานวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากเป็ นงานวิจยั ที่ศกึ ษาพหุระดับ จึงมีประชากร 2 ส่วน ได้ แก่
(1) ประชากรระดับกลุม่ ได้ แก่ สานักงานคุมประพฤติยอ่ ยทัว่ ประเทศไทย ที่มีจานวนพนักงานคุมประพฤติ
เกิน 5 คน โดยยึดตามเกณฑ์ของ ฮอกซ์ (Hox. 2002, 2010) ที่แนะนาว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ จะใช้
ในการวิเคราะห์พหุระดับ ควรมีอย่างน้ อย 50 กลุ่ม และกลุ่มละ 5 คนขึน้ ไป ซึ่งมีทงั ้ หมด 76 แห่ง จาก
สานักงานคุมประพฤติภาค จานวน 10 ภาค และ (2) ประชากรระดับบุคคล ได้ แก่ พนักงานคุมประพฤติ
สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม จากสานักงานคุมประพฤติย่อยทัว่ ประเทศ จานวน 1,826 คน
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ที่ใช้ ในการศึกษาพหุระดับครัง้ นี ้ มี 2 ส่วน ได้ แก่
1. สานักงานคุมประพฤติย่อย ซึ่งผู้วิจยั ทาการศึกษาสานักงานคุมประพฤติย่อยที่มีพนักงาน
คุมประพฤติ จานวน 5 คนขึ ้นไปทังหมด
้
จานวน 76 แห่ง
2. พนัก งานคุม ประพฤติ ที่ ผ้ ูวิ จัย เลื อ กศึก ษาเฉพาะพนัก งานคุม ประพฤติ ที่ อ าศัย อยู่กับ
ครอบครัว และการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ซึ่งใช้ การวิเคราะห์ตวั แปรหลาย
ตัว (Multivariate Analysis Technique) จากแนวคิด การใช้ ส ถิ ติวิ เคราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ าง
(Structural Equation Modeling) สาหรับเทคนิกการประมาณค่า (Estimation Technique) เพื่อการ
วิเ คราะห์ ส มการโครงสร้ างเชิ ง เส้ น ด้ วยการประมาณค่าวิธี ไ ลค์ลิฮ้ ูดสูง สุด (Maximum Likelihood
Estimation : MLE) ซึง่ ตามเกณฑ์ของทาแบคนิค และไฟเดล (Tabachnick; & Fidell. 2007) ซึง่ แนะนา
ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ควรใช้ กลุ่มตัวอย่าง 500 คนขึน้ ไป โดยคานวณ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานคุมประพฤติตามสานักงานคุมประพฤติย่อย จานวน 5 คน ผู้วิจยั มี
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การเก็ บ ข้ อ มูล จากพนัก งานคุม ประพฤติทัง้ ส านัก งาน และหากส านัก งานคุม ประพฤติย่อ ยใด มี
พนักงานคุมประพฤติจานวนมากกว่า 5 คน ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลอย่างน้ อย 50 ของจานวนพนักงาน
คุมประพฤติยอ่ ยในสานักงานนันๆ
้ แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวิจยั
การได้ มาของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage
Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling) โดยใช้ สานักงานคุมประพฤติย่อยที่ มี
จานวนพนักงานคุมประพฤติ 5 คนขึ ้นไป เป็ นชันภู
้ มิ ซึ่งทัว่ ประเทศมีจานวน 76 แห่ง โดยสุ่มมาร้ อยละ
80 ของจานวนสานักงานคุมประพฤติย่อยทังหมด
้
ในขันนี
้ ้ได้ มา 60 สานักงาน ซึ่งเมื่อเก็บข้ อมูลจริ ง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บกลับมาได้ และให้ ข้อมูลที่จาเป็ นครบถ้ วนสมบูรณ์ ประกอบด้ วยสานักงานคุม
ประพฤติยอ่ ย จานวน 65 แห่ง
2. การสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ซึ่ ง หน่ ว ยในการสุ่ ม คื อ พนั ก งาน
คุมประพฤติ ที่อยู่ในสานักงานคุมประพฤติที่มีพนักงานคุมประพฤติ 5 คนขึ ้นไป ซึ่งจาก 60 สานักงาน
คุมประพฤติย่อย จากการสุ่มตัวอย่างแบบชันภู
้ มิในขันตอนที
้
่ 1 มีจานวน 1,482 คน โดยสุ่มอย่างง่าย
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานคุมประพฤติตามสานักงานคุมประพฤติย่อย ซึ่งหากสานักงาน
คุมประพฤติย่อยใด มี จ านวนพนักงานคุมประพฤติ จ านวน 5 คน ผู้วิจัยจะเก็ บข้ อมูลจากพนักงาน
คุมประพฤติทงส
ั ้ านักงาน และหากสานักงานคุมประพฤติย่อยใด มีพนักงานคุมประพฤติจานวนมากกว่า
5 คน ผู้วิจยั จะเก็บข้ อมูลจากร้ อยละ 50 ของจานวนพนักงานคุมประพฤติย่อยในสานักงานนันๆ
้ แต่ไม่
น้ อยกว่า 5 คน จึงทาให้ มีการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงานคุมประพฤติ ในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน
710 คน แต่เมื่ อเก็ บข้ อมูลจริ งพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เก็ บกลับมาได้ และให้ ข้อมูลที่ จ าเป็ นครบถ้ ว น
สมบูรณ์ ประกอบด้ วยพนักงานคุมประพฤติจานวน 769 คน ดังรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก
ตามสานักงานคุมประพฤติภาค และสานักงานคุมประพฤติย่อย ที่ปรากฏในตารางที่ 2 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้
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ตาราง 2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้

สำนักงำนคุมประพฤติภำค/ย่ อย

1. สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร (4)
1.1 สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพฯ 1 (ดุสิต/ตลิ่งชัน)
1.2 สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพฯ 2 (แขวงเหนือ/อำญำ)
1.3 สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพฯ 3 (แขวงธนบุรี/อำญำ
ธนบุรี)
1.4 สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพฯ 4 (มีนบุรี/พระโขนง)
รวม
2. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 1 (6)
2.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
2.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปรำกำร
2.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
2.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
2.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอ่ำงทอง
2.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดปทุมธำนี
รวม
3. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 2 (6)
3.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
3.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
3.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระยอง
3.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครนำยก
3.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรำ
3.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
รวม

จำนวนพนักงำนคุมประพฤติ
(จำนวนสำนักงำนคุมประพฤติ
ย่ อย)
ประชำกร
กลุ่ม
ตัวอย่ ำง
63
74
67

14

76
280

15

29
63
28
19
13
28
180
93
14
19
13
22
14
175

16
13

58
14
10
12
13
11
13

73
15
14
15
13
13
11

81
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ตาราง 2 (ต่อ)

สำนักงำนคุมประพฤติภำค/ย่ อย

4. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 3 (7)
4.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครรำชสีมำ
4.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครรำชสีมำสำขำสีคิ้ว
4.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
4.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
4.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
4.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
4.7 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิสำขำภูเขียว
รวม
5. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 4 (8)
5.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
5.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอุดรธำนี
5.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดมหำสำรคำม
5.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
5.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
5.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดมุกดำหำร
5.7 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
5.8 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดหนองคำย
รวม
6. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 5 (7)
6.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
6.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงรำย
6.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดลำปำง
6.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดแพร่
6.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพะเยำ

จำนวนพนักงำนคุมประพฤติ
(จำนวนสำนักงำนคุมประพฤติ
ย่ อย)
ประชำกร
กลุ่ม
ตัวอย่ ำง
57
12
31
22
21
11
10
164

15
8
13
5
14
11
10

76

38
23
23
24
23
10
12
13
166

101

42
35
24
12
12

14
12
13
11
11

13
13
14
14
13
10
12
12
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สำนักงำนคุมประพฤติภำค/ย่ อย
(จานวนสานักงานคุมประพฤติยอ่ ย)
6.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6.7 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดน่ำน
รวม
7. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 6 (7)
7.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
7.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
7.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
7.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
7.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
7.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
7.7 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
รวม
8. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 7 (8)
8.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
8.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
8.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดกำญจนบุรี
8.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
8.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดรำชบุรี
8.7 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครำม
8.8 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสำคร
รวม

จำนวนพนักงำนคุมประพฤติ
(จานวนสานักงานคุมประพฤติยอ่ ย)
ประชำกร
กลุ่ม
ตัวอย่ ำง
8
11
8
11
147
77
19
25
16
10
13
11
10
104
38
26
32
17
11
30
10
18
182

13
13
12
7
9
9
9

72
15
13
15
15
8
14
9
14

103
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ตาราง 2 (ต่อ)
สำนักงำนคุมประพฤติภำค/ย่ อย
(จานวนสานักงานคุมประพฤติยอ่ ย)
9. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 8 (7)
9.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
9.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมรำช
9.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมรำชสำขำทุ่ง
สง
9.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
9.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
9.6 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง
9.7 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพังงำ
รวม
10. สำนักงำนคุมประพฤติภำค 9 (5)
10.1 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสงขลำ
10.2 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดตรัง
10.3 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนรำธิวำส
10.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดยะลำ
10.5 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
รวม
รวม (76)

จำนวนพนักงำนคุมประพฤติ
(จานวนสานักงานคุมประพฤติยอ่ ย)
ประชำกร
กลุ่ม
ตัวอย่ ำง
29
23
16

11
13
10

10
16
10
11
115

10
11
5
10

28
15
13
14
13
83
1,596 (76)

70
15
13
10
9
11

58
769 (65)

จากตารางข้ างต้ นแสดงให้ เห็น รายละเอี ยดของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ จานวนสานักงานคุมประพฤติย่อยในการดูแลของสานักงานภาครวม
ทัง้ สิน้ จ านวน 65 แห่ง และจ านวนกลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ น พนักงานคุม ประพฤติจ านวน 769 คน จาก
ประชากร ที่เป็ นสานักงานคุมประพฤติย่อย จานวน 76 แห่ง และพนักงานคุมประพฤติ จานวน 1,591
คน
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2. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยแบบสอบถามและแบบวัดจานวน 2 ชุดหลัก คือ
แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป และแบบวัดเกี่ ยวกับตัวแปรที่ศึกษา จานวน 13 ชุด ได้ แก่ ความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างการทางานกับครอบครัว การยึดติดความ
สมบูรณ์แบบ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้อานวยการสานักงาน ความยุติธรรมในองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ
ความเครี ยด ความพึง พอใจในครอบครั ว ความพึง พอใจในงาน ความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ยนงาน และ
คุณภาพชีวิต ซึ่งผู้วิจยั ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในการสร้ าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
โครงสร้ างของตัวแปรที่ต้องการวัด
ขั ้น ตอนที่ 2 คัด เลื อ กแบบวัด ที่ ต่า งประเทศได้ มี ก ารพัฒ นาขึน้ โดยพิ จ ารณาจากความ
สอดคล้ องกับบริ บทที่ ศึกษา ประกอบกับความเชื่ อมั่นของแบบวัด ที่ มี การพิสูจ น์ แ ล้ ว มาแปลเป็ น
ภาษาไทย แล้ วนาข้ อคาถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม เพื่อขอ
คาแนะนา ตรวจสอบความถูกต้ อง ความชัดเจน ความครอบคลุมเนื ้อหา และความเหมาะสมของข้ อ
คาถาม แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ มีความเหมาะสม โดยพัฒนาเป็ นแบบวัดฉบับร่าง
ขั น้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ของแบบวัด โดย
ผู้วิจยั นาแบบวัดที่ พฒ
ั นาขึ ้น พร้ อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้ อวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจยั กรอบ
แนวคิดในการวิจยั นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (รายนาม
ผู้เชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) ทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ความครอบคลุม ความชัดเจนของข้ อคาถาม และความถูกต้ องทางภาษา รวมทัง้ ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข โดยข้ อคาถามที่นาไปใช้ ได้ จะต้ องมีคา่ ประเมินดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง
เนื อ้ หาในคาถามกับคานิยามเชิ ง ปฏิ บัติ การ และแนวคิดทฤษฎี ของตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัย (ItemObjective Congruence Index : IOC) ที่กาหนดให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตัดสินเกี่ ยวกับความสอดคล้ องของ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารที่มงุ่ วัดของคาถามในแบบสอบถามแต่ละข้ อ โดยให้ 1 = สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมาย
ในการวัด 0 = ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายในการวัด และ -1 = ไม่สอดคล้ องกับ
จุด มุ่ง หมายในการวัด ซึ่ ง ตามเกณฑ์ ข อง โรวิ น ลี และแฮมเบอร์ ตัน (Corkins. 2009: 63; citing
Rovinelli; & Hamberton. 1977. Dutch Journal of Educational Research. pp. 49-60) ที่ ใ ห้
พิจารณานาข้ อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ไปใช้ และสาหรับข้ อคาถามที่มีค่า IOC
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ต่ากว่าเกณฑ์ เ ล็ กน้ อย ผู้วิจัยมี การปรั บปรุ ง ให้ ส อดคล้ องกับจุดมุ่ง หมายในการวัดหรื อ ให้ มี ค วาม
สอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แนวคิดทฤษฎี ของตัวแปรตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อน
นาไปใช้
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้วิจยั ได้ ทาการปรับปรุงแบบวัดฉบับร่ างจากข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้ ว
นาแบบวัดที่ ผ่านการแก้ ไ ขปรั บปรุ ง แล้ ว ไปทดลองใช้ กับกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ความคล้ ายคลึง กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ศึกษา คือ พนักงานคุม ประพฤติ ในกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 100 คน เพื่ อนาข้ อมูล มา
วิเ คราะห์ รายข้ อ (Item Analysis) โดยวิธี การหาค่าสหสัม พันธ์ ระหว่างคาถามแต่ละข้ อกับ ค าถาม
รวมทังฉบั
้ บ (Corrected Item-Total Correlation) แล้ วจึงตัดข้ อคาถามที่มีคา่ อานาจจาแนกต่าออกไป
จากข้ อที่มีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถามแต่ละข้ อกับคาถามรวมทังฉบั
้ บที่เป็ นบวกและมีค่าตังแต่
้
0.30 ขึน้ ไป และตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้ า นความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยพิ จ ารณาความ
สอดคล้ องภายใน (Internal Consistency) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ จะมีคา่ 0.80 ขึ ้นไป ตามเกณฑ์ของบอยล์ (Boyle. 1991:
292)
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct
Validity) โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้ วย
โปรแกรมLISREL เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variable) กับตัว
แปรสั ง เกต(Observed Variable) โดยก าหนดให้ ตัว แปรสั ง เกตในแต่ ล ะด้ านของตัว แปรแฝงมี
ความสัม พันธ์ เ ฉพาะกับ ตัว แปรแฝงในด้ านนัน้ ๆ การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง โครงสร้ างของ
แบบจาลองการวัดแต่ละตัวแปร พิจารณาจากความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดง
ว่าแบบจาลองการวัดนัน้ ๆ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดชั นีที่ใช้ ตรวจสอบ
ความกลมกลืนของแบบจาลอง (Hair; et al. 2010) ดังนี ้
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ค่ ำสถิตวิ ัดระดับควำมกลมกลืนของแบบจำลอง

เกณฑ์ ระดับควำมกลมกลืน

ค่าไคสแควร์ (𝑥 2 )
สัดส่วนระหว่างไคสแควร์ และองศาอิสระ (𝑥 2 / df)

ที่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
มีคา่ น้ อยกว่า 5.00

ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีคา่ มากกว่า 0.90
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)

มีคา่ มากกว่า 0.90

ค่าดัชนีทกั เกอร์ -ลูอีส (Tucker-Lewis Index: TLI)

มีคา่ มากกว่า 0.90

ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
(Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA)

มีคา่ น้ อยกว่า 0.08

ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน
(Standaedized Root Mean Square Residual: SRMR)

มีคา่ น้ อยกว่า 0.08

หากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนของแบบจาลองทุกค่า ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ยกเว้ น ค่า
ไค-สแควร์ ที่ พ บนัยส าคัญ ให้ ถือว่าแบบจ าลองมี ความกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ เนื่ องจาก
ค่าไค-สแควร์ มีโอกาสพบนัยสาคัญทางสถิติได้ หากมีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาจ านวน
มาก (Joreskog; & Sorbom. 1996)
เมื่อตรวจสอบความกลมกลืนจากดัชนีข้างต้ นแล้ ว พบว่าแบบจาลองไม่กลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ผู้วิจยั ได้ มีการปรับแบบจาลองแล้ ววิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้ จะอยู่ภายใต้ พื ้นฐานทาง
ทฤษฏีที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
และความเที่ยงตรงในการวัด (Construct Reliability and Validity) โดยทาการตรวจสอบคุณภาพของ
ตัวบ่งชี ้ ในประเด็นความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงของตัวแปรสังเกตที่มีต่อตัวแปรแฝง โดยทาการ
คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR) ซึง่ พิจารณาตามเกณฑ์ของชิน
(Chin. 1998) โดยหากค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงมี มากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของตัว
แปรแฝงมีความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงใน
ด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด และทาการคานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ที่ตวั แปรแฝง
สามารถอธิ บ ายได้ (Average Variance Extracted: AVE) จะพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ข องชิ น (Chin.
1998) ซึ่งหากค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัว แปรสังเกตที่ตวั แปรแฝงสามารถอธิ บายได้ มี มากกว่า
0.50 แสดงว่าตัวบ่งชี ้นี ้มีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด และทา
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของตัว แปรสัง เกต โดยการหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง สอดคล้ อง
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(Convergent Validity) โดยตัว แปรสัง เกตของตัว แปรแฝงต้ อ งมี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ(Factor
Loading) ต่อตัวแปรแฝงที่วดั อย่างมีนยั สาคัญ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant
Validity) ซึ่งพิสูจน์ว่าตัวตัวแปรสังเกตไม่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบข้ ามไปยังตัวแปรแฝงอื่ นที่ไม่ใช่ตัว
แปรแฝงของตัวแปรสังเกตอย่างมีนยั สาคัญ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีจานวน 14 แบบวัด ซึง่ มีรายละเอียดการสร้ างและหาคุณภาพ
ดังต่อไปนี ้
2.1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามข้ อมูลส่วนตัวทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จานวนบุตร (ถ้ ามี) ลักษณะของครอบครัว ประเภทของตาแหน่งงาน
และประสบการณ์ทางาน
2.2 แบบวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
แบบวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว สร้ างจากแบบวัดความขัดแย้ งที่เกิดจากการ
ทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และแบบวัดความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลต่อการทางาน
ตามทิศทางของความขัดแย้ ง ซึง่ ผู้วิจยั แปล และปรับปรุงแบบวัดของคาร์ ลสัน; แคกมาร์ และวิลเลียมส์
(Carlson; Kacmar; & Williams. 2000) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 18 ข้ อ (ทิศทางละ 9 ข้ อ) เป็ น
มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยคะแนนความขัดแย้ ง
ระหว่างการทางานกับครอบครัว เป็ นคะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนน
เฉลี่ยของความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัว สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อครอบครัวมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า และสาหรับ
คะแนนเฉลี่ยของความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน แปลผลเช่นเดียวกัน
การหาคุณภาพของแบบวัดความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับครอบครั ว มีขนั ้ ตอนดังนี ้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง
กันระหว่างข้ อคาถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence
Index: IOC) พบว่ า แบบวัด ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากการท างานส่ ง ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว จาก
ข้ อคาถามทังหมด
้
9 ข้ อ มีคา่ IOC เท่ากับ 1 ทัง้ 9 ข้ อ แบบวัดความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผล
กระทบต่อการทางาน จากข้ อคาถามทังหมด
้
9 ข้ อ มีคา่ IOC เท่ากับ 1 ทัง้ 9 ข้ อเช่นกัน หลังจากนัน้
นาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า แบบวัดความ
ขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากการท างานส่ ง ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว มี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อระหว่ า ง
0.698 - 0.856 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.943 และแบบวัดความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผล
กระทบต่อการทางาน มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง 0.297 - 0.773 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
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0.864 แสดงว่าแบบวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ าน
ความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และหลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริ ง แบบวัดความขัดแย้ ง
ที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.740 - 0.842 และมีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.948 และสาหรับแบบวัดความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการ
ทางาน มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.618 - 0.828 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.932 และ
หลังจากทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์แบบจาลองการวัด ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง
ได้ แ ก่ ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากการท างานส่ง ผลกระทบต่อ ครอบครั ว และความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จาก
ครอบครั วส่ง ผลกระทบต่อ การท างานพร้ อมกัน ซึ่ง สาเหตุที่ผ้ ูวิจัยวิเ คราะห์ แบบจ าลองการวัด ทัง้
2 ตัวแปรพร้ อมกันในแบบจาลองเดียว เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้
2 ตัวแปร ที่ถึงแม้ ว่ามีโครงสร้ างองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบเหมือนกัน ได้ แก่ เวลา ความเครี ยด
และพฤติกรรม โดยวิธีการนีเ้ ป็ นการพิสูจน์ว่า ทัง้ 2 ตัวแปร ไม่เป็ นตัวแปรเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยใช้ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) พบว่า
แบบจาลองการวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีดชั นี
ความกลมกลืนของโครงสร้ างการวัด ดังนี ้ 𝑥 2 = 76.94, df = 24, p = 0.0000, CFI = 1.00, GFI =
0.98, RMSEA = 0.054, SRMR = 0.080 จากค่าดังชี ด้ ังกล่าว พบว่าดัชนี ความกลมกลื นเกื อบทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีค่า 𝑥 2 เพียงตัวเดียวที่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ทังนี
้ ้
อาจเนื่องจากการได้ รับผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ (n = 769) ส่งผลให้ ค่า
𝑥 2 ยิ่งมีแนวโน้ มที่จะมีนยั สาคัญ (Joreskog; & Sorbom. 1996) และเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั
อื่นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ แบบจาลองการวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงซึง่ จาแนกตามตัว
แปร พบว่าค่า CR และ AVE ของแบบจาลองการวัดความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครั ว ในอันดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.974 และ 0.8071 ตามลาดับ และอันดับที่สอง มีค่าเท่ากับ
0.699 และ 0.4375 ตามลาดับ และสาหรับค่า CR และ AVE ของแบบจาลองการวัดความขัดแย้ งที่เกิด
จากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ในอันดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.969 และ 0.7753 ตามลาดับ
และอันดับที่สอง มีค่าเท่ากับ 0.684 และ 0.4195 ตามลาดับ แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรั บค่าน ้าหนักองค์ประกอบของ
ตัว แปรสัง เกต พบว่า ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ร ะหว่ า ง 0.69 - 0.94 เมื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก และความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ งที่เกิดจากการทางานส่งผล
กระทบต่อครอบครัว และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน มีค่าเท่ากับ
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0.65 พบว่า แบบจาลองการวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ทัง้ 2 ทิศทาง ที่มีองค์ประกอบ
เดียวไม่ดีเท่าแบบจาลองการวัดที่มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่า ความแตกต่างของค่า 𝑥 2
(∆ 𝑥 2 ) ระหว่าง 2 แบบจาลองการวัด ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 9347.18 ดังนันแบบจ
้
าลองการวัดความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง ยังคงเป็ นทิศทางละ 3 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถาม
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ทิศทางละ 9 ข้ อเช่นเดิม
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว มีดงั นี ้
ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า…

ไม่เห็น
เห็น
ค่อนข้ าง
ด้ วย ไม่เห็น
ไม่มี ค่อนข้ าง เห็น ด้ วย
ไม่เห็น
อย่าง ด้ วย
ความเห็น เห็นด้ วย ด้ วย อย่าง
ด้ วย
ยิ่ง
ยิ่ง

ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเนื่องมาจากเวลา
1.ระยะเวลาที่ ท่ านใช้ ไปกับการท างาน
กระทบต่ อ หน้ าที่ ที่ รั บผิ ด ชอบ และ
กิจกรรมภายในครอบครัว
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเนื่องมาจากความเครี ยด
2.ท่ า นมั ก จะกลั บ บ้ านมาพร้ อมกั บ
ความเครี ยดจากการทางาน จนไม่อยากที่
จะทาสิ่งที่ทา่ นชอบ
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเนื่องมาจากพฤติกรรม
3. วิธีการแก้ ปัญหาในการทางานของท่าน
ไม่ ส อดคล้ องกั บ วิ ธี ก ารแก่ ปั ญหาใน
ครอบครัว
ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานอันเนื่องจากเวลา
4. เวลาที่ ท่ า นให้ กั บ ครอบครั ว มั ก จะ
กระทบต่อความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ การ
ทางาน
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ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า…

ไม่เห็น
เห็น
ค่อนข้ าง
ด้ วย ไม่เห็น
ไม่มี ค่อนข้ าง เห็น ด้ วย
ไม่เห็น
อย่าง ด้ วย
ความเห็น เห็นด้ วย ด้ วย อย่าง
ด้ วย
ยิ่ง
ยิ่ง

ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานอันเนื่องจากความเครี ยด
5. ท่านมักเครี ยดจากความรับผิดชอบใน
ครอบครั ว จนส่ ง ผลให้ ยากที่ จ ะตัง้ ใจ
ทางานได้
ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานอันเนื่องจากพฤติกรรม
6. ท่านมักจะไม่ส ามารถร่ วมกิจ กรรม
ในที่ทางาน ที่มีประโยชน์ต่อหน้ าที่การ
งาน เพราะต้ องให้ เวลากับครอบครัว
2.3 แบบวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
แบบวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้น ด้ วยการแปล และ
ปรับปรุ งแบบวัด ความโดดเด่นของบทบาทในชีวิต (Life Role Salience Scale: LRSS) ของ อเมเทีย
และคนอื่นๆ (Amatea; et al. 1986) ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 9 ข้ อ ประกอบด้ วย 2 ส่วนตาม
องค์ประกอบของความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว คือ (1) การให้ คณ
ุ ค่าและผูกพัน
เกี่ ย วกับ งาน ที่ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 3 ข้ อ และ (2) การให้ คุณ ค่า และผูก พัน เกี่ ย วกั บ
ครอบครัว อันประกอบด้ วย บทบาทภายในครอบครัว และการดูแลบ้ าน ที่ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 6 ข้ อ โดยข้ อคาถามทัง้ 9 ข้ อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ดังนันคะแนนความโดดเด่
้
นระหว่างบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว จะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ว น คื อ การให้ คุณ ค่า และผูก พัน เกี่ ย วกับ งาน และการให้ คุณ ค่า และผูก พันเกี่ ย วกั บ
ครอบครัว ซึง่ จะเป็ นคะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของบทบาท
ใดสูงกว่าระหว่างบทบาทการทางาน และบทบาทภายในครอบครัว แสดงว่าเป็ นผู้ที่ให้ คุณค่า และ
ผูกพันเกี่ยวกับบทบาทนัน้ โดยจาแนกได้ 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) ผู้ที่ให้ ความสาคัญกับบทบาทของการทางาน
มากกว่า ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความโดดเด่นในบทบาทของการทางาน และ 2) ผู้ที่ให้ ความสาคัญกับบทบาท
ภายในครอบครัวมากกว่า ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความโดดเด่นในบทบาทของครอบครัว โดยผู้วิจยั กาหนดให้
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พนักงานคุมประพฤติที่มีความโดดเด่นในบทบาทของการทางาน มีคะแนนเท่ากับ 1 แต่พนักงานคุม
ประพฤติที่มีความโดดเด่นในบทบาทของครอบครัว มีคะแนนเท่ากับ 0
การหาคุณ ภาพของแบบวัด ความความโดดเด่นของบทบาทระหว่า งงานกับ ครอบครั ว มี
ขันตอนดั
้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0
จานวน 4 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1 จานวน 9 ข้ อ หลังจากนันน
้ าแบบวัดความโดดเด่น
ของบทบาทระหว่างงานนกับครอบครัวจานวน 9 ข้ อ ไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ าน
ความเชื่อมัน่ ซึง่ พบว่าแบบวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว มีคา่ อานาจจาแนกราย
ข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.420 - 0.782 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.861 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพ
ด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ อานาจจาแนกราย
ข้ ออยู่ระหว่าง 0.487 - 0.749 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.880 และภายหลังจากทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ด้ วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองการวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงาน
กับครอบครั ว ยัง ไม่ส อดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง พิจ ารณาตัดข้ อคาถามที่ มี ค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมไปถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ
ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองการวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงาน
กับครอบครัว มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้ างการวัด
ดังนี ้ 𝑥 2 = 85.69, df = 19, p = 0.0000, CFI = 0.99, GFI = 0.97, RMSEA = 0.068, SRMR = 0.028
จากค่าดังชี ้ดังกล่าว พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีคา่ 𝑥 2 เพียงตัว
เดียวที่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ วในแบบวัดก่อนหน้ า
และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ แบบจาลองการวัดความ
โดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณา
ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า ค่า CR = 0.95 และค่า AVE = 0.69 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัว
แปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนัก
องค์ประกอบของตัวตัวแปรสังเกต พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.66
- 0.91 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการวัดความโดดเด่น
ของบทบาทระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว ที่ มี อ งค์ ป ระกอบเดี ย วไม่ ดี เ ท่ า แบบจ าลองการวัด ที่ มี 2
องค์ประกอบ โดยมีคา่ ∆ 𝑥 2 = 1090.64 ดังนันแบบจ
้
าลองการวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว ยังคงเป็ น 2 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีข้อคาถามความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว ภายหลังจากการปรับจานวน 8 ข้ อ
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ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว มีดงั นี ้
ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า...

ไม่เห็น
เห็น
ค่อนข้ าง
ด้ วย ไม่เห็น
ไม่มี ค่อนข้ าง เห็น ด้ วย
ไม่เห็น
อย่าง ด้ วย
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ความผูกพันในบทบาทของการทางาน
1. ท่านคาดหวังว่าตัวเองจะเสียสละ
ให้ แก่การทางานมากเท่าที่จาเป็ น เพื่อ
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ความผูกพันในบทบาทภายในครอบครัว
2. การให้ เวลากับการพัฒนาตนเอง
เป็ นสิ่งที่สาคัญกว่าการดูแลลูก
2.4 แบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
แบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นด้ วยการแปลและปรับปรุ งแบบวัดการ
ยึดติดความสมบูรณ์แบบ ของโกโบริ (Kobori. 2006) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 15 ข้ อ เป็ น
แบบมาตรวัดประเมิ นค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย ถึงบ่อยมาก ซึ่งในการตีความการยึดติด ความ
สมบูรณ์แบบของพนักงานคุมประพฤติ จะใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้
คะแนนเฉลี่ยของการยึดติดความสมบูรณ์แบบสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ มีขนั ้ ตอนดังนี ้ คือ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 0 จานวน 6 ข้ อ และมีคา่ IOC อยู่
ระหว่าง 0.66 - 1 จานวน 9 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความ
เชื่ อ มั่น ซึ่ ง พบว่ า แบบวัด การยึ ด ติ ด ความสมบู ร ณ์ แ บบ มี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ ออยู่ ร ะหว่ า ง
0.433 - 0.708 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.867 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความ
สอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และหลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อ
อยู่ระหว่าง 0.521 - 0.655 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.875 และภายหลังทาการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองการวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมไปถึงข้ อ
คาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลอง
การวัด การยึด ติด ความสมบูรณ์ แ บบ มี ความกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ ง ประจัก ษ์ โดยมี ค่า ดัช นี ค วาม
กลมกลืนของโครงสร้ างการวัด ดังนี ้ 𝑥 2 = 40.60, df = 11, p = 0.00003, CFI = 0.99, GFI = 0.99,
RMSEA = 0.059, SRMR = 0.080 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีคา่
𝑥 2 เพียงตัวเดียวที่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ วในแบบวัด
ก่อนหน้ า และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าแบบจาลอง
การวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า มีค่า CR = 0.94 และค่า AVE = 0.71 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัวแปร
สัง เกตมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ฉพาะกับ ตัว แปรแฝงในด้ า นที่ ตัว แปรสัง เกตนัน้ จะวัด ส าหรั บ ค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบของตัว ตัวแปรสังเกต พบว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.69 - 0.93 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจาลองการวัดการยึด
ติดความสมบูรณ์แบบ ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจาลองการวัดที่มี 3 องค์ประกอบ โดยมีค่า
∆𝑥 2 = 918.99 ดังนัน้ แบบจาลองการวัดการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ ยังคงเป็ น 3 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และมีข้อคาถามการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ภายหลังจากการปรับจานวน 7 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบ มีดงั นี ้
ระดับความถี่
ข้ อความ
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2.5 แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นด้ วยการแปลและปรับปรุงจากแบบวัดทุนทาง
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ของลู ธ านส์ ; โยเซฟ และอโวลิ โ อ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) ซึ่ ง
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 24 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึ ง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ ในการตีความทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานคุมประพฤติ จะใช้ คะแนนเฉลี่ย
ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผู้ที่มีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวกสูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 0 จานวน 5 ข้ อ และมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง
0.66 - 1 จานวน 19 ข้ อ หลังจากนันน
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่
ซึ่งพบว่า แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.348 - 0.714 และ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.903 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่
ในระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ และหลัง จากน าไปเก็ บ ข้ อมูล จริ ง มี ค่า อ านาจจ าแนกรายข้ ออยู่ร ะหว่ า ง
0.472 - 0.669 และมี ค่า ความเชื่ อ มั่น เท่ากับ 0.918 และภายหลัง ท าการตรวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้ างของแบบจาลองการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยื นยัน
พบว่าแบบจาลองการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีคา่ ดัชนีความ
กลมกลืนของโครงสร้ างการวัด ดังนี ้ 𝑥 2 = 780.12, df = 146, p = 0.0000, CFI = 0.97, GFI = 0.90,
RMSEA = 0.075, SRMR = 0.051 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีคา่
𝑥 2 เพียงตัวเดียวที่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ วในแบบวัด
ก่อนหน้ า และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าแบบจาลอง
การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของ
ตัวแปรแฝง พบว่า มี ค่า CR = 0.95 และค่า AVE = 0.41 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อ ตัวแปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของ
ตัว แปรสัง เกต พบว่า ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ร ะหว่ า ง 0.55 - 0.98 เมื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจาลองการวัดที่มี 4 องค์ประกอบ โดยมี ค่า ∆𝑥 2 = 66.1 ดังนัน้
แบบจาลองการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ยังคงเป็ น 4 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้ อคาถาม
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 19 ข้ อเช่นเดิม
ตัวอย่างคาถามในแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีดงั นี ้
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ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า…
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ท่านมีความเชื่อมัน่ ในการวิเคราะห์ปัญหา
ระยะยาวของตนเอง เพื่อหาทางแก้ ไข
2.6 แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว
แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นด้ วยการแปลและปรับปรุ งจากแบบวัด
การสนับสนุนจากครอบครัว ของไซเมท; และคนอื่นๆ (Zimet; et al. 1988) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 8 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วย
อย่างยิ่ง ซึ่งในการตีความการสนับสนุนจากครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ จะใช้ คะแนนเฉลี่ ย
ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนจากครอบครัวสูงกว่า แสดง
ว่าเป็ นผู้ที่รับรู้การได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 ทัง้ 8 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมื อด้ านความเชื่ อมั่น ซึ่ง พบว่าแบบวัดการสนับสนุนจากครอบครั ว มี ค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.699 - 0.898 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.955 แสดงว่าแบบวัด
ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และหลังจากนาไปเก็บข้ อมูล
จริ ง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.766 - 0.842 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.947 และ
ภายหลังทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดการสนับสนุนจากครอบครัว
ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองการวัดการสนับสนุนจากครอบครัว ยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) น้ อย รวมไปถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัด
ออกที ล ะข้ อคาถาม จนแบบจ าลองวัดการสนับสนุนจากครอบครั ว มี ความกลมกลื นกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ และมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้ างการวัด ดังนี ้ 𝑥 2 = 29.11, df = 8, p = 0.0003,
CFI = 1.00, GFI = 0.99, RMSEA = 0.059, SRMR = 0.027 พบว่าดัช นี ความกลมกลื นเกื อ บทุก ตัว
ผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีคา่ 𝑥 2 เพียงตัวเดียวที่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุ
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในแบบวัดก่อนหน้ า และเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์
ดัง นัน้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า แบบจ าลองการวัด การสนับ สนุ น จากครอบครั ว มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล
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เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า มีค่า CR = 0.95 และค่า AVE = 0.74
แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะ
้
วัด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัว แปรสังเกต พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามราย
ข้ ออยู่ระหว่าง 0.83 - 0.91 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลอง
การวัดการสนับสนุนจากครอบครัว ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจาลองการวัดที่มี 2 องค์ประกอบ
โดยมี ค่ า ∆𝑥 2 = 119.32 ดั ง นั น้ แบบจ าลองการวั ด การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว ยั ง คงเป็ น
2 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้ อคาถามการสนับสนุนจากครอบครัวภายหลังจากการปรับ จานวน
6 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว มีดงั นี ้
ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า...

ไม่เห็น
ค่อนข้ าง ไม่มี
ไม่เห็น
เห็นด้ วย
ค่อนข้ าง
ไม่เห็น ความ
ด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ด้ วย
อย่างยิ่ง
ด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็น

คนในครอบครั ว จะอยู่เ คี ย งข้ า ง เมื่ อ
ท่านต้ องการ

2.7 แบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
แบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นโดยการแปลและปรับปรุ ง แบบวัดภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดภาวะผู้นาของ ประเสริ ฐ
สมพงษ์ ธรรม (2538) ที่แปลมาจากแบบวัดผู้นาพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5x (Multifactor Leadership
Questionnaire Form 5x/ MLQ) ซึ่ง ประกอบด้ วยข้ อค าถามจ านวน 40 ข้ อเป็ นมาตรวัดประเมิ น ค่า
7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย ถึงบ่อยมาก ซึ่งในการตีความภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จะใช้ คะแนนเฉลี่ย
ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสูงกว่า แสดง
ว่าพนักงานคุมประพฤติรับรู้ว่าผู้อานวยการสานักงานย่อยของตนเป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มี ขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 0 จานวน 7 ข้ อ และมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง
0.66 - 1 จานวน 40 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่ อมั่น
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พบว่าแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.182 - 0.911 และมี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.985 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.313 - 0.897
และมี ค่า ความเชื่ อ มั่น เท่า กับ 0.986 และภายหลัง ท าการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ างของ
แบบจ าลองการวัด ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่า
แบบจาลองการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมไปถึงข้ อคาถามที่ มี
ความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้ าง
การวัด ดังนี ้ 𝑥 2 = 685.00, df = 162, p = 0.0000, CFI = 0.99, GFI = 0.92, RMSEA = 0.065, SRMR
= 0.025 พบว่าดัชนี ความกลมกลื นเกื อบทุกตัว ผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนี ค่า 𝑥 2 เพียงตัวเดีย วที่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ วในแบบวัดก่อนหน้ า และเมื่อ
พิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการวัดภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
พบว่า มี ค่า CR = 0.98 และค่า AVE = 0.71 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสัง เกตมี ความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัว ตตัวแปร
สังเกต พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.65 - 0.94 เมื่อตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่า แบบจ าลองการวัด ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง ที่ มี
องค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจาลองการวัดที่มี 4 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่า∆𝑥 2 = 2102.72
ดังนันแบบจ
้
าลองการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็ น 4 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้ อ
คาถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการปรับจานวน 20 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีดงั นี ้
ระดับความถี่
ผู้อานวยการสานักงานย่อยของท่าน... ไม่เคย
เลย

นานๆครัง้

เป็ นครัง้
คราว

บาง
ครัง้

บ่อย

บ่อย
มาก

(น้ อยกว่า
(ประมาณ (ประมาณ
(ประมาณ
10%) (ประมาณ
70%)
50%)
30%)
90%)

ทุกครัง้

ประพฤติ ต นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
การทางานแก่สมาชิกในสานักงาน
ทังนี
้ ้ เนื่องจากตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นตัวแปรที่ได้ จากการรับรู้ ภาวะผู้นาการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้อานวยการสานักงานคุม ประพฤติย่อยร่ วมกันของพนักงานคุม ประพฤติภ ายใน
สานักงานเดียวกัน จึงต้ องทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวแปรนี ้ ว่าเป็ นตัวแปรพหุระดับหรื อไม่
โดยผู้วิจยั ใช้ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของตัวแปรระดับกลุ่ม ของเฉิน,
แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การนิยาม
ความหมายของตัวแปรที่ศกึ ษา (2) การระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่ม (3) การตรวจสอบคุณภาพ
การวัดในแต่ละระดับ และ (4) การตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปร โดยมีขนตอนใน
ั้
การตรวจสอบ ดังนี ้
2.7.1 การนิยามความหมายของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงกาหนดนิยามของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ดังปรากฎในนิยามศัพ ท์
เฉพาะ และนิยามปฏิบตั กิ าร ซึง่ สามารถสรุปได้ ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การรับรู้ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติย่อยร่ วมกันของพนักงานคุมประพฤติ
ภายในสานักงานเดียวกัน ที่ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
สร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
2.7.2 การระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่ม โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นการ
ประเมิ นภาวะผู้นาของผู้อานวยการส านักงานคุม ประพฤติย่อย โดยการประเมิ นของพนักงานคุม
ประพฤติภายในสานักงานคุมประพฤติย่อย ทาให้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นตัวแปรระดับกลุม่ ใน
รูปแบบ Referent-shift
2.7.3 การตรวจสอบคุณ ภาพการวัด ในแต่ล ะระดับ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ทดสอบความ
สอดคล้ องหรื อความคล้ ายคลึงของคะแนนพนักงานคุมประพฤติในแต่ละสานักงานคุมประพฤติยอ่ ย ว่า
เพียงพอที่จะรวมกันภายในกลุ่มได้ หรื อไม่ กล่าวคือ เป็ นการทดสอบว่าข้ อมูลที่ได้ จากพนักงานคุม
ประพฤติแต่ละคนนัน้ สามารถอธิ บายภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้ ทังระดั
้ บบุคคล และระดับกลุ่ม
หรื อไม่ ด้ วยการตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ (Factor Structure) ความเชื่อมัน่ (Reliability) และ
ความสอดคล้ องภายในกลุม่ (Inter-member Agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.7.3.1 การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยัน พหุร ะดับ (Multilevel Confirmatory Factor Analysis : MCFA) เนื่ อ งจากสามารถวิ เ คราะห์
โครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรระดับบุคคล และระดับกลุม่ ได้ พร้ อมกัน ซึง่ สามารถตรวจสอบความ
สอดคล้ องในเชิงทฤษฎี และความสามารถในการอธิบายได้ ทงระดั
ั ้ บบุคคลและระดับกลุ่ม รวมถึ งข้ อ
คาถามที่สามารถใช้ ในการวัดในระดับบุคคล และระดับกลุ่มมีความเหมือน หรื อแตกต่างกันหรื อไม่
เนื่องจากโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดของแต่ละตัวแปรในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม อาจมีความ
สอดคล้ อง หรื อความแตกต่างเกิดขึ ้นได้ ซึ่งการตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบของภาวะผู้นาการ
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เปลี่ยนแปลง โดยเริ่ มจากการการนาแบบจาลองการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลที่ผ่าน
การปรับให้ ความกลมกลืนกับข้ อมลเชิงประจักษ์ โดยยังไม่คานึงถึงความเป็ นกลุ่มที่เกิดขึ ้นกับข้ อมูล ซึ่ง
ผู้วิ จัยแสดงผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมูลไว้ ข้ างต้ น ซึ่งเป็ นแบบจ าลองการวัดที่ ดี ที่ สุดของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบเช่นเดียวกับแบบจาลองสมมติฐานซึง่ สอดคล้ อง
กับทฤษฎี มาทดสอบแบบพหุระดับที่มี ความแปรปรวนเกิ ดขึน้ ทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบจาลองไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ได้ เนื่องจากจานวนพารามิเตอร์ ที่ต้อง
ประมาณค่ า มี จ านวนมากกว่ าจ านวนข้ อมู ล ที่ มี อ ยู่ ดัง นัน้ ในขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ นนั ้ แบบจาลองจึงต้ องมีข้อมูลที่มากเพียงพอ เพื่อที่จะทาให้ การประมาณค่าพารามิเตอร์
ถูกต้ อง แต่เนื่องจากจานวนข้ อมูลของสานักงานคุมประพฤติย่อยที่ผ้ วู ิจยั เก็บมามีจานวน 65 กลุ่ม ซึ่งมี
จานวนน้ อย เมื่อเทียบกับค่าพารามิเตอร์ ที่ต้องประมาณค่าในแบบจาลอง กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตของ
ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง มีจานวน 40 ตัวแปร ส่งผลให้ ไม่สามารถประมาณค่าพารามิ เตอร์ ได้ ซึ่ง
แนวทางหนึ่งในการแก้ ไขปั ญหาที่จะทาให้ แบบจาลองตามสมมติฐานที่สร้ างขึน้ มีลักษณะเฉพาะของ
แบบจาลอง (Model Identification) คือ การลดจานวนพารามิเตอร์ ให้ น้อยลง กล่าวคือ การลดจานวนตัว
แปรสังเกต โดยนาเทคนิค Parceling มาใช้ ซึ่งเทคนิคนี ้เป็ นการรวมค่าจานวนตัวแปรสังเกตทังหมดไว้
้
ใน
กลุม่ เดียวกัน (Parcel) หรื อมากกว่า 1 กลุม่ (Parcels) และใช้ Parcel เหล่านี ้เป็ นตัวแทนของตัวแปรสังเกต
ในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการ Balancing Item แบบ Factorial Algorithm เนื่องจากวิธีการนี ้
เป็ นวิธีการที่ กระจายความสมดุลของค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต โดยการรวมค่าตาม
น า้ หนักองค์ ประกอบ เพื่ อให้ ค่าน า้ หนักองค์ ประกอบมี การกระจาย ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ า วิ ธี
Balancing Item นี ้จัดว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในเทคนิค Parceling (Yang; Nay; & Hoyle. 2010) ผู้วิจยั จึงสร้ าง
ตัวแปรสังเกตขึ ้นใหม่ จานวน 10 ตัวแปร ด้ วยการใช้ วิธีการรวมค่าตามน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตภายในองค์ ประกอบเดียวกัน (รายละเอี ยดปรากฎในภาคผนวก ข) เพื่ อใช้ ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ ภายหลังการปรับแบบจาลองแล้ ว พบว่า แบบจาลองภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง แสดงให้ เห็น จากค่าสถิติมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่
ทางสถิ ติ ได้ แก่ 𝑥 2 = 113.186 , df = 49 , 𝑥 2 /df = 2.310 , CFI = 0.994 , TLI = 0.991 , RMSEA
= 0.041 ,SRMRW = 0.008 , SRMRB = 0.039 (รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก ค)
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ภาพประกอบ 15 โครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
TRANB = ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
TRAN1W = การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
TRAN2W = การสร้ างแรงบันดาลใจ
TRAN3W = การกระตุ้นทางปัญญา
TRAN4W = การคานึงถึงปัจเจกบุคคล
ผลการวิเคราะห์จากภาพประกอบ 15 โครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลมี
ความแตกต่างจากโครงสร้ างองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับกลุม่ โดยภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ แต่เมื่อนามาสร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม เหลือ
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เพียงองค์ประกอบเดียว เนื่องจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบว่า ค่าสถิติที่
แสดงถึงความเที่ยงตรง หรื อความกลมกลืนของแบบจาลอง ที่มีค่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับ
กลุ่ม มี 4 องค์ประกอบ ไม่ดีเ ท่าแบบจ าลองที่ มี องค์ ป ระกอบเดีย ว ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง ปรั บโครงสร้ าง
องค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงให้ เหลื อเพียงองค์ประกอบเดียว และการที่โครงสร้ าง
องค์ประกอบย่อยบางองค์ประกอบมีอยูใ่ นระดับบุคคลเท่านัน้ และการที่โครงสร้ างองค์ประกอบของตัว
แปรในระดับบุคคลและระดับกลุ่มมีความแตกต่างกันนัน้ สอดคล้ องกับแนวคิดของกระบวนการเกิดตัว
แปรระดับกลุ่มที่ เรี ยกว่า Fuzzy Composition ซึ่งเป็ นการอาศัยหลักความคล้ ายคลึง บางส่วน หรื อ
ความแตกต่า งกัน ในโครงสร้ างองค์ ป ระกอบที่ ร ะดับ บุค คลและระดับ กลุ่ม และเมื่ อ พิ จ ารณาค่า
สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกต ทัง้ 10 ตัวในระดับบุคคล พบว่า มี
ค่าระหว่าง 0.931 ถึง 0.978 โดยที่ ค่าสัม ประสิ ทธิ์ นา้ หนักองค์ ประกอบมาตรฐานของทุก ตัว แปรมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งตัวแปรที่ มีค่าสัมประสิทธิ์ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือ
TRA8 (β = 0.978) รองลงมาคื อ TRA4 (β = 0.964) ส่ ว นในระดับ กลุ่ ม มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.850 ถึง 0.998 โดยที่ทุกตัวแปรมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือ TRA3 (β = 0.998) รองลงมาคือ
TRA8 (β = 0.996)
2.7.3.2 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับกลุ่ม โดยพบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง มีคา่ ความเชื่อมัน่ ระดับบุคคล เท่ากับ α = 0.980, 𝜔 = 0.999 และ H = 0.999 สาหรับ
ความเชื่ อมั่นระดับกลุ่ม เท่ากับ α = 0.991, 𝜔 = 0.987 และ H = 0.990 (รายละเอี ยดปรากฎใน
ภาคผนวก ง)
2.7.3.3 การตรวจสอบความสอดคล้ อ งภายในกลุ่ม โดยพบว่ า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีค่า 𝑟𝑤𝑔(𝑗) เท่ากับ 0.9069 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้ องกันในระดับกลุ่ม หรื อมีความ
สอดคล้ องของคะแนนภายในกลุม่ มากเพียงพอต่อการนาไปสร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุม่ และนาไปใช้ ใน
การวิเคราะห์พหุระดับต่อไปได้
2.7.4 การตรวจสอบความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม ของตัว แปร ผู้ วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารหา
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ภ ายในชัน้ (Intraclass Correlation Coefficient : ICCs) ประกอบด้ วยค่า
สัมประสิทธิ์ ที่ใช้ ในการพิจารณา 2 ค่า ได้ แก่ ICC(1) และ ICC(2) โดยที่ ICC(1) เป็ นการประมาณค่า
ความเชื่อมั่นจากอัตราส่วนความแปรปรวนระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนของกลุ่ม โดยไม่ได้ รับ
อิทธิพลจากขนาดของกลุ่ม หรื อเป็ นการพิจารณาขนาดของความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่าง
ของคะแนนระหว่างกลุ่ม เมื่อเทียบกับความแตกต่างของคะแนนที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ซึ่งค่า ICC(1) ควรมี
ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 และค่า ICC(2) เป็ นการประเมินความเชื่อมั่น (Reliability) ของคะแนน
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เฉลี่ยที่สร้ างขึ ้นจากคะแนนของสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน (Group Means) ซึ่งค่า ICC(2) ควรมีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 (Klein; & Moosbrugger. 2000: 518) โดยจากการวิเคราะห์ ICC(1) และ
ICC(2) ของตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีคา่ ICC(1) เป็ นไป
ตามเกณฑ์ โดยมีค่าเท่ากับ 0.1465 และค่า ICC(2) ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีค่าเท่ากับ 0.6700
แต่ถึงแม้ ว่าจะมีค่า ICC(2) ต่ากว่าเกณฑ์ก็ตาม อาจเป็ นผลจากขนาดของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งค่า
ICC(2) จะมีคา่ มากขึ ้นตามจานวนสมาชิกภายในกลุม่ (Klein; & Kozlowski. 2000) ซึง่ ในการวิจยั ครัง้
นี ้ มีจานวนสมาชิกภายในกลุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 11.83 คน จึงเป็ นไปได้ ที่จะส่งผลให้ ค่า ICC(2) ต่ากว่า
เกณฑ์
2.8 แบบวัดความยุตธิ รรมในองค์การ
แบบวัดความยุติธรรมในองค์การ ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ โดยการแปล และปรับปรุ งแบบวัดความ
ยุตธิ รรมในองค์การ ของเอโลเวียนิโอ และคนอื่นๆ (Elovainio; et al. 2010) ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 8 ข้ อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ ใน
การตีความความยุติธรรมในองค์การ จะใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้
คะแนนเฉลี่ยของความยุติธรรมในองค์การสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ การได้ รับความยุติธรรมจาก
องค์การมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดความยุติธรรมในองค์การ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 ทัง้ 8 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมั่น พบว่าแบบวัดความยุติธรรมในองค์การ มีค่าอานาจ
จ าแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.579 - 0.716 และมี ค่าความเชื่ อมั่น เท่ากับ 0.871 แสดงว่าแบบวัด ที่
พัฒนาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริง มี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.655 - 0.749 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.907 และภายหลัง
ทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองความยุติธรรมในองค์การ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองการวัดความยุตธิ รรมในองค์การ ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อย รวม
ไปถึง ข้ อคาถามที่ มี ความซ า้ ซ้ อนกับข้ อคาถามอื่ นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกที ละข้ อคาถาม จน
แบบจ าลองความยุติธ รรมในองค์การ มี ความกลมกลื นกับข้ อมู ลเชิง ประจักษ์ โดยมี ค่า ดัช นี ความ
กลมกลืนของโครงสร้ างการวัด ดังนี ้ 𝑥 2 = 9.61, df = 5, p = 0.14224, CFI = 1, GFI = 1, RMSEA =
0.028, SRMR = 0.022 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองความ
ยุติธรรมในองค์การ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
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พบว่ามีค่า CR = 0.97 และค่า AVE = 0.83 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัม พันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัว แปรสังเกต
พบว่าค่าน า้ หนัก องค์ ประกอบของข้ อ ค าถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.88 - 0.94 เมื่ อตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า แบบจ าลอง การวัด ความยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร ที่ มี
องค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจาลองการวัดที่มี 3 องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า ∆𝑥 2 = 1063.8
ดังนัน้ แบบวัดความยุติธรรมในองค์การ ยังคงเป็ น 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้ อคาถาม
ความยุตธิ รรมในองค์การที่ปรับใหม่จานวน 6 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดความยุตธิ รรมในองค์การ มีดงั นี ้
ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า...

ค่อนข้ า ไม่มี ค่อนข้ า
ไม่เห็น
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
งไม่เห็น ความ งเห็น
ด้ วย
ด้ วย
ด้ วย
ด้ วย
ด้ วย เห็น ด้ วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง

พนักงานคุมประพฤติภายในสานักงานย่อย
เดียวกับท่าน สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น
และความรู้ สึกเกี่ ยวกับกระบวนการต่า งๆ
ภายในหน่วยงานได้
ทังนี
้ ้ เนื่องจากตัวแปรความยุติธรรมในองค์การ เป็ นตัวแปรที่ได้ จากการรับรู้ ความยุติธรรม ที่
พนักงานคุมประพฤติได้ รับจากการเป็ นพนักงานคุมประพฤติในสานักงานคุมประพฤติย่อยนันๆ
้ จึงต้ อง
ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวแปรนี ้ ว่าเป็ นตัวแปรพหุระดับหรื อไม่ โดยผู้วิจยั ใช้ กรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของตัวแปรระดับกลุ่ม ของเฉิน, แมทธิว และบลีส (Chen;
Mathieu; & Bliese. 2004) ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
เช่นเดียวกับตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โดยมีขนตอนในการตรวจสอบ
ั้
ดังนี ้
2.8.1 การนิยามความหมายของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงกาหนดนิยามของความยุตธิ รรมในองค์การ ดังปรากฎในนิยามศัพท์เฉพาะ
และนิยามปฏิบตั ิการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ว่า ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง การรับรู้ความยุติธรรม
ที่พนักงานคุมประพฤติได้ รับจากการเป็ นพนักงานคุมประพฤติในสานักงานคุมประพฤติย่ อยนันๆ
้ ซึ่ง
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการ ความยุตธิ รรมระหว่างบุคคล และ
ความยุตธิ รรมด้ านผลลัพธ์
2.8.2 การระบุธ รรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่ม โดยความยุติธ รรมในองค์การ เป็ นการ
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ประเมินความยุติธรรมในองค์การที่พนักงานคุมประพฤติได้ รับจากสานักงานคุมประพฤติย่อยที่ตน
สัง กัด โดยการประเมิ น ของพนักงานคุม ประพฤติภ ายในส านักงานคุม ประพฤติย่อ ย ทาให้ ค วาม
ยุตธิ รรมในองค์การ เป็ นตัวแปรระดับกลุม่ ในรูปแบบ Referent-shift
2.8.3 การตรวจสอบคุณภาพการวัดในแต่ละระดับของตัวแปรความยุติธรรมในองค์การ
ด้ วยการตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ (Factor Structure) ความเชื่อมัน่ (Reliability) และความ
สอดคล้ องภายในกลุม่ (Inter-member Agreement) เช่นเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัว
แปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.8.3.1 การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ โดยเริ่ มจากการการนาแบบจาลองการวัดความยุติธรรมในองค์การระดับบุคคลที่ผ่าน
การปรับให้ ความกลมกลืนกับข้ อมลเชิงประจักษ์ โดยยังไม่คานึงถึงความเป็ นกลุ่มที่เกิดขึ ้นกับข้ อมูล ซึ่ง
ผู้วิจัยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ข้ างต้ น ซึ่งเป็ นแบบจ าลองการวัดที่ ดีที่สุดของความยุติธรรมใน
องค์การระดับบุคคล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบเช่นเดียวกับแบบจาลองสมมติฐานซึ่งสอดคล้ องกับ
ทฤษฎี มาทดสอบแบบพหุระดับ ที่มีความแปรปรวนเกิ ดขึน้ ทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ซึ่งผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ภายหลังการปรับแบบจาลองแล้ ว พบว่า แบบจาลองการวัด
ความยุติธรรมในองค์การ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง แสดงให้ เห็นจากค่าสถิติมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าทางสถิติ ได้ แก่ 𝑥 2 = 39.449 , df = 15, 𝑥 2 /df = 2.630, CFI = 0.992,
TLI = 0.983, RMSEA = 0.046 , SRMRW = 0.012 , SRMRB = 0.200 (รายละเอี ย ดปรากฎ ใ น
ภาคผนวก ค)
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ภาพประกอบ 16 โครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของความยุตธิ รรมในองค์การ
หมายเหตุ
OJTB = ความยุตธิ รรมในองค์การ
OJT1W = ความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการ
OJT2W = ความยุตธิ รรมระหว่างบุคคล
OJT3W = ความยุตธิ รรมด้ านผลลัพธ์
ผลการวิเ คราะห์ จากภาพประกอบ 16 โครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของความ
ยุติธรรมในองค์การ แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างองค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การระดับบุคคลมี
ความแตกต่างจากโครงสร้ างองค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การระดับกลุ่ม โดยความยุติธรรมใน
องค์การระดับบุคคล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ แต่เมื่อนามาสร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม เหลือเพียง
องค์ประกอบเดียว เนื่องจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบว่า ค่าสถิติที่แสดงถึง
ความเที่ยงตรง หรื อความกลมกลืนของแบบจาลอง ที่ความยุติธรรมในองค์การระดับกลุ่ม มี 3 องค์ประกอบ
ไม่ดีเท่าแบบจาลองที่มีองค์ประกอบเดียว ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงปรับโครงสร้ างองค์ประกอบของความยุติธรรมใน
องค์การให้ เหลือเพียงองค์ประกอบเดียว และการที่โครงสร้ างองค์ประกอบย่อยบางองค์ประกอบมีอยู่ใน
ระดับบุคคลเท่านัน้ หรื อการที่โครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรในระดับบุคคลและระดับกลุ่มมี ความ
แตกต่ า งกั น นั น้ สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของกระบวนการเกิ ด ตัว แปรระดั บ กลุ่ ม ที่ เ รี ย กว่ า Fuzzy
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Composition เช่นเดียวกับโครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นการ
อาศัยหลักความคล้ ายคลึงบางส่วน หรื อความแตกต่างกันในโครงสร้ างองค์ประกอบที่ระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่ม และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกต ทัง้ 6
ตัวในระดับบุคคล พบว่า มีคา่ ระหว่าง 0.868 ถึง 0.953 โดยที่ทกุ ตัวแปรมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึง่ ตัว
แปรที่ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ นา้ หนักองค์ ประกอบมาตรฐานมากที่ สุด คื อ OJT5 (β = 0.953) รองลงมาคือ
OJT7 (β = 0.939) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรในระดับกลุ่มมีค่า
ระหว่าง 0.907 ถึง 0.998 โดยที่ทกุ ตัวแปรมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือ OJT4 และ OJT5 (β = 0.998) รองลงมาคือ OJT7 (β =
0.991)
2.8.3.2 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับกลุม่ โดยพบว่า ความยุติธรรม
ในองค์การ มีค่าความเชื่อมั่นระดับบุคคลเท่ากับ α = 0.874, 𝜔 = 0.996 และ H = 0.996 สาหรับ
ความเชื่ อ มั่น ระดับ กลุ่ม เท่า กับ α = 0.899, 𝜔 = 0.972 และ H = 0.982 (รายละเอี ย ดปรากฎใน
ภาคผนวก ง)
2.8.3.3 การตรวจสอบความสอดคล้ องภายในกลุ่ม โดยพบว่า ความยุติธ รรมใน
องค์ ก าร มี ค่า 𝑟𝑤𝑔(𝑗) เท่า กับ 0.8564 ซึ่ง ถื อ ว่า มี ค วามสอดคล้ อ งกัน ในระดับ กลุ่ม หรื อ มี ค วาม
สอดคล้ องของคะแนนภายในกลุม่ มากเพียงพอต่อการนาไปสร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุม่ และนาไปใช้ ใน
การวิเคราะห์พหุระดับต่อไปได้
2.8.4 การตรวจสอบความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม ของตัว แปร ผู้ วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารหา
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ภ ายในชัน้ (Intraclass Correlation Coefficient : ICCs) ประกอบด้ วยค่า
สัมประสิทธิ์ที่ใช้ ในการพิจารณา 2 ค่า ได้ แก่ ICC(1) และ ICC(2) ซึง่ พบว่า ความยุตธิ รรมในองค์การ มี
ค่า ICC(1) เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าเท่ากับ 0.5159 และค่า ICC(2) ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยมี
ค่าเท่ากับ 0.3915 แต่ถึงแม้ ว่าจะมีค่า ICC(2) ต่ากว่าเกณฑ์ก็ตาม อาจเป็ นผลจากขนาดของสมาชิก
ภายในกลุม่ ซึง่ ค่า ICC(2) จะมีคา่ มากขึ ้นตามจานวนสมาชิกภายในกลุม่ (Klein; & Kozlowski. 2000)
ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีจานวนสมาชิกภายในกลุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 11.83 คน จึงเป็ นไปได้ ที่จะส่งผลให้ ค่า
ICC(2) ต่ากว่าเกณฑ์ เช่นเดียวกับความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2.9 แบบวัดการสนับสนุนจากองค์การ
แบบวัดการสนับสนุนจากองค์การ ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นโดยการแปลและปรับปรุง แบบวัดการรับรู้
การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร ของ ไอเซนเบอเกอร์ และคนอื่ น ๆ (Eisenberger; et al. 1997) ซึ่ ง
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 6 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่สดุ ถึง
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จริ งที่สุด โดยในการตีความการสนับสนุนจากองค์การ จะใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึ่งพนักงาน
คุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนจากองค์การสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ การได้ รับการ
สนับสนุนจากองค์การมากกว่ากว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนจากองค์การ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 0 จานวน 2 ข้ อ และมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง
0.66 - 1 จานวน 6 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่ อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อด้ านความเชื่ อมั่น
พบว่าแบบวัดการสนับสนุนจากองค์การ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.541 - 0.704 และ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.845 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.414 - 0.555
และมี ค่า ความเชื่ อ มั่น เท่า กับ 0.706 และภายหลัง ท าการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ างของ
แบบจ าลองการวัด การสนับ สนุน จากองค์ ก าร โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่ า
แบบจาลองการวัดการสนับสนุนจากองค์การ ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึง
พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมไปถึงข้ อคาถามที่ มี
ความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองการสนับสนุน
จากองค์การ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้ างการวัด
ดังนี ้ 𝑥 2 = 0.10, df = 1, p = 0.75015, CFI = 1, GFI = 1, RMSEA = 0, SRMR = 0.0023 พบว่าดัชนี
ความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการวัดการสนับสนุนจากองค์การ มีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า มีคา่ CR = 0.73 และ
มีคา่ AVE = 0.44 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่
ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.17 - 0.78 และมีจานวนข้ อคาถามการสนับสนุนจากองค์การที่ปรับ
ใหม่จานวน 4 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดการสนับสนุนจากองค์การ มีดงั นี ้
ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า...
สานักงานเอาใจใส่ต่อความเป็ นอยู่ที่ดี
ของท่าน

ค่อนข้ าง ไม่มี
ไม่เห็น
ค่อนข้ าง
ไม่เห็น
เห็นด้ วย
ไม่เห็น ความ
ด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ด้ วย
อย่างยิ่ง
ด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็น
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ทังนี
้ ้ เนื่องจากตัวแปรการสนับสนุนจากองค์การ เป็ นตัวแปรที่ได้ จากการรับรู้ การสนับสนุน ที่
พนักงานคุมประพฤติได้ รับจากการเป็ นพนักงานคุมประพฤติในสานักงานคุมประพฤติย่อยนันๆ
้ จึงต้ อง
ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวแปรนี ้ ว่าเป็ นตัวแปรพหุระดับหรื อไม่ โดยผู้วิจยั ใช้ กรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของตัวแปรระดับกลุ่ม ของเฉิน, แมทธิว และบลีส (Chen;
Mathieu; & Bliese. 2004) ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
เช่นเดียวกับตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และความยุตธิ รรมในองค์การ โดยมีขนตอนในการตรวจสอบ
ั้
ดังนี ้
2.8.1 การนิยามความหมายของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงกาหนดนิยามของความยุตธิ รรมในองค์การ ดังปรากฎในนิยามศัพท์เฉพาะ
และนิยามปฏิ บัติก าร ซึ่ง สามารถสรุ ปได้ ว่า การสนับสนุนจากองค์ การ หมายถึง การได้ รับ ความ
ช่วยเหลือทังด้
้ านร่างกาย ด้ วยการสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ และด้ านจิตใจ ด้ วยการ
เห็นคุณค่าจากคนในที่ทางาน ในแง่ของงานที่ทา การมีส่วนร่วม ตลอดจนความเอาใจใส่ความเป็ นอยู่
จากสานักงานคุมประพฤติยอ่ ย ที่มีตอ่ พนักงานคุมประพฤติ ในฐานะสมาชิกของสานักงานคุมประพฤติ
ย่อย
2.8.2 การระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่ม โดยการสนับสนุนจากองค์การ เป็ นการ
ประเมินการได้ รับการสนับสนุนด้ านต่างๆ ที่พนักงานคุมประพฤติได้ รับจากสานักงานคุมประพฤติย่อย
ที่ตนสังกัด โดยการประเมินของพนักงานคุมประพฤติภายในสานักงานคุมประพฤติย่อย ทาให้ การ
สนับสนุนจากองค์การ เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มในรู ปแบบ Referent-shift เช่นเดียวกับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง และความยุตธิ รรมในองค์การ
2.8.3 การตรวจสอบคุณภาพการวัดในแต่ละระดับ ของตัวแปรความยุติธรรมในองค์การ
ด้ วยการตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ (Factor Structure) ความเชื่อมัน่ (Reliability) และความ
สอดคล้ องภายในกลุม่ (Inter-member Agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.8.3.1 การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ โดยเริ่ มจากการการนาแบบจาลองการวัดการสนับสนุนจากองค์การระดับบุคคลที่ผ่าน
การปรับให้ ความกลมกลืนกับข้ อมลเชิงประจักษ์ โดยยังไม่คานึงถึงความเป็ นกลุ่มที่เกิดขึ ้นกับข้ อมูล ซึ่ง
ผู้วิจัยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ข้ างต้ น ซึ่งเป็ นแบบจาลองการวัดที่ ดีที่สุดของการสนับสนุนจาก
องค์การระดับบุคคล ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบเช่นเดียวกับแบบจาลองสมมติฐานซึ่งสอดคล้ องกับ
ทฤษฎี มาทดสอบแบบพหุระดับ ที่มีความแปรปรวนเกิ ดขึน้ ทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ซึ่งผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ภายหลังการปรับแบบจาลองแล้ ว พบว่า แบบจาลองการวัด
การสนับสนุนจากองค์การมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง แสดงให้ เห็นจากค่าสถิติมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ทางสถิติ ได้ แก่ 𝑥 2 = 48.983 , df = 16 , 𝑥 2 /df = 3.061 , CFI = 0.973
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, TLI = 0.949 , RMSEA = 0.052 , SRMRW = 0.028 , SRMRB = 0.507 (รายละเอี ย ดปรากฎ ใ น
ภาคผนวก ค)

ภาพประกอบ 17 โครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของการสนับสนุนจากองค์การ
หมายเหตุ
OSUPB = การสนับสนุนจากองค์การ
OSUP1W = การให้ ความสาคัญจากองค์การ
OSUP2W = การรับรู้จากองค์การ
ผลการวิเ คราะห์ จากภาพประกอบ 17 โครงสร้ างองค์ ประกอบพหุร ะดับ ของการ
สนับสนุนจากองค์การ แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างองค์ประกอบของการสนับสนุนจากองค์การระดับ
บุคคลมีความแตกต่างจากโครงสร้ างองค์ประกอบของการสนับสนุนจากองค์การระดับกลุ่ม โดยการ
สนับสนุนจากองค์การระดับบุคคลประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ การให้ ความสาคัญจากองค์การ
และการรั บรู้ จากองค์การ แต่เ มื่ อนามาสร้ างเป็ นตัวแปรระดับ กลุ่ม เหลื อเพี ยงองค์ประกอบเดี ย ว
เนื่องจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบว่า ค่าสถิติที่แสดงถึงความตรง หรื อ
ความกลมกลืนของแบบจาลอง ที่การสนับสนุนจากองค์การระดับกลุ่ ม มี 2 องค์ประกอบไม่ดีเท่า
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แบบจาลองที่มีองค์ประกอบเดียว ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงปรับโครงสร้ างองค์ประกอบของการสนับสนุนจาก
องค์การให้ เหลือเพียงองค์ประกอบเดียว และโครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรในระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่มมีความแตกต่างกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของกระบวนการเกิด ตัวแปรระดับกลุ่มที่เรี ยกว่า
Fuzzy Composition และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปร
สังเกต ทัง้ 6 ตัวในระดับบุคคล พบว่ามีค่าระหว่าง 0.664 ถึง 0.786 โดยที่ทุกตัวแปรมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ คือ OS3 (β =
0.786) รองลงมา คื อ OS4 (β = 0.777) ส่ ว นในระดับ กลุ่ม มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานระหว่าง 0.785 ถึง 0.997 โดยที่ทุกตัวแปรมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้ นตัวแปร
OS6 ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
มากที่สดุ คือ OS3 (β = 0.997) รองลงมาคือ OS5 (β = 0.985)
2.8.3.2 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับกลุ่ม โดยพบว่า การสนับสนุน
จากองค์การ มี ความเชื่ อมั่นระดับบุคคลเท่ากับ α = 0.706, 𝜔 = 0.989 และ H = 0.989 ส าหรั บ
ความเชื่ อ มั่น ระดับ กลุ่ม เท่า กับ α = 0.694, 𝜔 = 0.949 และ H = 0.969 (รายละเอี ย ดปรากฎใน
ภาคผนวก ง)
2.8.3.3 การตรวจสอบความสอดคล้ องภายในกลุ่ม โดยพบว่า การสนับสนุนจาก
องค์ ก าร มี ค่า 𝑟𝑤𝑔(𝑗) เท่า กับ 0.9033 ซึ่ง ถื อ ว่า มี ค วามสอดคล้ อ งกัน ในระดับ กลุ่ม หรื อ มี ค วาม
สอดคล้ องของคะแนนภายในกลุม่ มากเพียงพอต่อการนาไปสร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุม่ และนาไปใช้ ใน
การวิเคราะห์พหุระดับต่อไปได้
2.8.4 การตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของตัวแปร ผู้วิจยั ใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ภายในชัน้ (Intraclass Correlation Coefficient : ICCs) ประกอบด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ ที่ใช้
ในการพิจารณา 2 ค่า ได้ แก่ ICC(1) และ ICC(2) ซึ่งพบว่า การสนับสนุนจากองค์การ มีค่า ICC(1)
เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าเท่ากับ 0.1001 และค่า ICC(2) ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีค่าเท่ากับ
0.5683 แต่ถึงแม้ ว่าจะมีคา่ ICC(2) ต่ากว่าเกณฑ์ก็ตาม อาจเป็ นผลจากขนาดของสมาชิกภายในกลุ่ม
ซึ่งค่า ICC(2) จะมีค่ามากขึ ้นตามจานวนสมาชิกภายในกลุ่ม (Klein; & Kozlowski. 2000) ซึ่งในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ มีจานวนสมาชิกภายในกลุม่ เฉลี่ยเท่ากับ 11.83 คน จึงเป็ นไปได้ ที่จะส่งผลให้ คา่ ICC(2) ต่า
กว่าเกณฑ์ เช่นเดียวกับความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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2.10 แบบวัดความพึงพอใจในครอบครัว
แบบวัดความพึงพอใจในครอบครัว ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ ด้ วยการแปลและปรับปรุ งจากแบบวัด
APGAR ของสมิลค์สเทน (Smilkstein. 1978) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 5 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ น
มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยในการตีความความ
พึงพอใจในครอบครัว จะใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึ่งพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจในครอบครัวสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความพึงพอใจในครอบครัว มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนน
เฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจในครอบครัว มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนือ้ หาโดยผู้เชี่ ยวชาญพบว่า มี ค่า IOC เท่ากับ 1 ทัง้ 5 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อด้ านความเชื่ อมั่น พบว่าแบบวัดความพึงพอใจในครอบครั ว มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.630 - 0.888 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.932 แสดงว่าแบบวัดที่
พัฒนาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริ งมี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.604 - 0.860 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.909 และภายหลัง
ทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดความพึงพอใจในครอบครัว ด้ วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งในการวิเคราะห์แบบจาลองการวัดความพึงพอใจในครอบครัวนัน้
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ร่วมกับแบบจาลองการวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน เนื่องจากทัง้ 2 แบบจาลอง
ประกอบด้ วย 1 องค์ประกอบเช่นเดียวกัน ประกอบกับ จานวนตัวตัวแปรแฝง หรื อข้ อคาถามของทัง้
2 ตัวแปรที่ มี จ านวนน้ อย จึง ทาให้ ไ ม่สามารถแยกวิเคราะห์ เพี ยงแบบจ าลองการวัด เดีย วได้ ด้ ว ย
ข้ อ จ ากัด ทางสถิ ติ ทัง้ นี ก้ ารวิ เ คราะห์ ร่ ว มกัน ของแบบจ าลอง มี ข้ อ ดี ที่ ส ามารถยื น ยัน ได้ ว่ า ทัง้ 2
แบบจาลองไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน ซึง่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันครัง้ นี ้ พบว่าแบบจาลอง
การวัดความพึง พอใจในครอบครั ว และความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ยนงาน ยัง ไม่ สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ผู้วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อย รวมไปถึง
ข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลอง
การวัดทังสองมี
้
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการ
วัด ดัง นี ้ 𝑥 2 = 12.91, df = 8, p = 0.11508, DFI = 1.00, GFI = 0.99, RMSEA = 0.028, SRMR =
0.019 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าแบบจาลองการวัดความพึงพอใจ
ในครอบครัวและแบบจาลองการวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
และเมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า มีคา่ CR = 0.94 และมีคา่ AVE = 0.73 แสดงว่า
ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมี ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ ตัวแปรสัง เกตนัน้ จะวัด
สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัว แปรสังเกต พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ อ
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อยูร่ ะหว่าง 0.71 - 0.97 และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนกผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจาลอง
การวัด ความพึง พอใจในครอบครั ว และความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ยนงาน มี ความความสัม พันธ์ ระหว่า ง
โครงสร้ างการวัดเท่ากับ 0.02 ซึง่ แสดงให้ วา่ โครงสร้ างการวัดของ 2 แบบจาลองมีความสัมพันธ์กันน้ อย
มาก ซึ่งถือว่าเป็ นไปตามทฤษฎี ทังนี
้ ้ข้ อคาถามของความพึงพอใจในครอบครัว ภายหลังการปรับ มี
จานวน 3 ข้ อ ในขณะที่ข้อคาถามของความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน มีจานวน 3 ข้ อเช่นเดิม
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดความพึงพอใจในครอบครัว มีดงั นี ้
ท่านพอใจที่...

น้ อย
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น้ อย

ระดับความพึงพอใจ
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ค่อน
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ข้ าง
ข้ าง
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มาก

มาก
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ท่านสามารถพึ่งพาครอบครัวในการ
แก้ ไขปัญหาได้
2.11 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในงาน
แบบวัดความพึงพอใจในงาน ผู้วิจยั แปล และพัฒนาจากแบบวัดความพึงพอใจในงาน ของ
มหาวิทยาลัยมิ นิ โซต้ า (Minnesota Satisfaction Questionnaire: MSQ) ของเวส และคนอื่ นๆ (Weiss;
et al. 1967) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจ านวน 20 ข้ อ ข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมิ นค่า 7 ระดับ
ตังแต่
้ พึงพอใจน้ อยที่สุด ถึง พึงพอใจมากที่สุด โดยในการตีความความพึงพอใจในงาน จะใช้ คะแนน
เฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึง่ พนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผู้ที่มีความพึงพอใจในงานสูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณ ภาพของแบบวัดความพึง พอใจในงาน มี ขัน้ ตอนดัง นี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า จากข้ อคาถามทังหมด
้
20 ข้ อ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 0.5
จานวน 4 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 จานวน 16 ข้ อ ผู้วิจัยจึงตัดข้ อคาถามจ านวน 4 ข้ อ และนาไป
ทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดความพึงพอใจในงาน มีคา่
อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.428 - 0.754 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.930 แสดงว่าแบบวัดที่
พัฒนาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และหลังจากนาไปเก็บข้ อมูล
จริ งมีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.480 - 0.700 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.919 และ
ภายหลังทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดความพึงพอใจในงาน ด้ วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองการวัดความพึงพอใจในงาน ยังไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย
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รวมไปถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม จน
แบบจาลองการวัดความพึงพอใจในงาน มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่าดัชนีความ
กลมกลื นของโครงสร้ างการวัด ดัง นี ้ 𝑥 2 = 20.45, df = 9, p = 0.01532, CFI = 0.99, GFI = 0.99,
RMSEA = 0.041, SRMR = 0.046 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกื อบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนี
ค่าสถิติ 𝑥 2 เพียงตัวเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยพบนัยสาคัญทางสถิติ สาเหตุดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ วใน
แบบวัดก่อนหน้ า และเมื่ อพิจ ารณาร่ วมกับดัช นี ตัวอื่ นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดัง นัน้ จึง สรุ ปได้ ว่า
แบบจาลองการวัดความพึงพอใจในงาน มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า มีค่า CR = 0.81 และค่า AVE = 0.42 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัวแปร
สัง เกตมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ฉพาะกับ ตัว แปรแฝงในด้ า นที่ ตัว แปรสัง เกตนัน้ จะวัด ส าหรั บ ค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.53 0.78 และจานวนข้ อคาถามความพึงพอใจในงานที่ปรับใหม่เหลือเพียงจานวน 6 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดความพึงพอใจในงาน มีดงั นี ้

ท่านพอใจที่...
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ท่ า นได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จาก
ผู้อื่น
2.12 แบบวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
แบบวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นด้ วยการแปลและปรับปรุง แบบ
วัดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด (Coping Strategies Inventory: CSI) ของโฟร์ คแมน และ
ลาซารัส (Folkman; & Lazarus. 1981) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 72 ข้ อ จาก กลยุทธ์ที่ใช้ ใน
การจัดการความเครี ยด 2 ประเภท ได้ แก่ การผูกพัน (Engagement) ที่มีการใช้ วิธีการตอบสนองต่อ
ความเครี ยด 4 กลยุทธ์ ได้ แก่ การจัดการปั ญหา การสร้ างใหม่ด้วยเหตุผล การแสดงออกทางอารมณ์
และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และ การไม่ ยึ ด ติ ด ( Disengagement) ที่ มี วิ ธี ก ารตอบสนองต่ อ
ความเครี ยด 4 กลยุทธ์ ได้ แก่ การหลีกหนีปัญหา การคิดอย่างมีความหวัง การโทษตัวเอง และการหลีก
หนีสงั คม ข้ อคาถามเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เลย ถึงมากที่สดุ ดังนันคะแนนกลยุ
้
ทธ์ที่
ใช้ ในการจัดการความเครี ยด จะเป็ นคะแนนเฉลี่ย ของข้ อคาถามทุกข้ อ ในแต่ละประเภท โดยพิสยั ของ
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ตัวแปร อยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 7 โดยพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของกลยุทธ์ แต่ละประเภทสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการใช้ กลยุทธ์นนในการจั
ั้
ดการกับความเครี ยดมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัด กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัด การความเครี ยด มีขนั ้ ตอนดัง นี ้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 0 จานวน 36 ข้ อ และมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1 จานวน 36 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.233 - 0.701 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.912 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ าน
ความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และหลังจากนาไปเก็บข้ อมูลจริ งมีค่าอานาจจาแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง 0.365 - 0.611 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.924 และภายหลังทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองการวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ยังไม่สอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading)
น้ อย รวมไปถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม
จนแบบจาลองการวัดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
และเนื่องจากการศึกษากลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ที่ผ่านมามีการศึกษาองค์ประกอบที่
หลากหลาย เช่น 8 องค์ประกอบ, 4 องค์ประกอบ และ 2 องค์ประกอบ ผู้วิจยั จึงทาวิเคราะห์โครงสร้ าง
ของแบบจาลองการวัด ทัง้ 3 รูปแบบ และพบว่าโครงสร้ างแบบจาลองการวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ
ความเครี ยดครั ง้ นี ้ การวิเ คราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ยื นยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory
Factor Analysis) สอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ม ากที่ สุ ด โดยมี ค่า ดัช นี ค วามกลมกลื น ของ
แบบจาลองการวัด ดังนี ้ 𝑥 2 = 1724.61, df = 341, p = 0.0000, CFI = 0.95, GFI = 0.86, RMSEA
= 0.073, SRMR = 0.08 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีคา่ สถิติ 𝑥 2
เพียงตัวเดียวที่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ วในแบบวัดก่อน
หน้ า และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุป ได้ ว่าแบบจาลองการ
วัดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความ
เชื่ อ มั่น ของตัว แปรแฝง พบว่ า ค่ า CR และ AVE ในอัน ดับ แรก มี ค่ า เท่ า กั บ 0.970 และ 0.5385
ตามลาดับ และ ค่า CR และ AVE ในอันดับที่สอง มีคา่ เท่ากับ 0.820 และ 0.3675 ตามลาดับ แสดงว่า
ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมี ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ ตัวแปรสัง เกตนัน้ จะวัด
สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัว แปรสังเกต พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ อ
อยูร่ ะหว่าง 0.49 - 0.86 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการ
วัด กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจั ด การความเครี ย ด ที่ มี อ งค์ ป ระกอบเดี ย วไม่ ดี เ ท่ า แบบจ าลองการวั ด
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ที่องค์ประกอบอันดับสอง โดยมีค่า ∆𝑥 2 = 13056.54 ดังนันแบบจ
้
าลองการวัดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ยด จึงมีโครงสร้ างองค์ประกอบอันดับสอง และมีจานวนข้ อคาถามกลยุทธ์ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ยด ภายหลังจากการปรับใหม่จานวน 28 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด มีดงั นี ้
ระดับของความถี่
เมื่อเกิดปัญหา

กลยุทธ์การจัดการกับปัญหา
1. ท่า นจะจดจ่อ กับ สิ่ ง ที่ ต้ อ งท าใน
ขันตอนต่
้
อไป
กลยุทธ์การสร้ างใหม่ด้วยเหตุผล
2. ท่ า นพยายามที่ จ ะหาทางออก
ใหม่ในสถานการณ์ตา่ งๆ
กลยุทธ์การแสดงออกทางอารมณ์
3. ท่ า นพบวิ ธี ก ารที่ จ ะจั ด การกั บ
อารมณ์ตวั เอง
กลยุทธ์การสนับสนุนทางสังคม
4. ท่านยอมรั บความเห็นอกเห็ น ใจ
และความเข้ าใจจากผู้อื่น
กลยุทธ์การหลีกหนีปัญหา
5. ท่านนอนมากกว่าปกติ
กลยุทธ์การคิดอย่างมีความหวัง
6. ท่านหวังว่าทุกปั ญหาจะดีขึน้ ด้ วย
ตัวมันเอง
กลยุทธ์การโทษตัวเอง
7. ท่านบอกกับตัวเองว่า ถ้ าท่านไม่
ประมาท ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ ้น
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เลย
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เป็ นครัง้
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บ่อย

บ่อย
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กลยุทธ์การหลีกหนีสงั คม
8. ท่านพยายามเก็บความรู้สึกไว้ กับ
ตัวเอง
2.13 แบบวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
แบบวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผู้วิจยั แปลและพัฒนาแบบวัดความตังใจที
้ ่จะลาออก ของ
คัมมานน์ และคนอื่น (Cummann; et al. 1979) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 3 ข้ อ เป็ นมาตรวัด
ประเมิ นค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ไ ม่เ ห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยในการตีความความตัง้ ใจ
ที่จะเปลี่ยนงาน จะใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึ่งพนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของความ
ตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 ทัง้ 3 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน มีค่าอานาจ
จ าแนกรายข้ อ อยู่ร ะหว่า ง 0.791 - 0.878 และมี ค่า ความเชื่ อ มั่น เท่า กับ 0.922 แสดงว่า แบบวัด ที่
พัฒนาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และหลังจากนาไปเก็บข้ อมูล
จริ ง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.736 - 0.896 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.919 และ
ภายหลังตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจยั ได้ กล่าวไปแล้ วในรายละเอียดของแบบวัดความพึงพอใจ
ในครอบครัว
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ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ดังนี ้
ระดับความคิดเห็น
ท่านคิดว่า...

ค่อนข้ าง ไม่มี
ไม่เห็น
เห็น
ค่อนข้ าง เห็น
ไม่เห็น
ไม่เห็น ความ
ด้ วย
ด้ วย
เห็นด้ วย ด้ วย
ด้ วย
ด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็น
อย่างยิ่ง

ท่านตัง้ ใจที่ จ ะหาหน่วยงานใหม่ที่
จะโอนย้ ายสาหรับปี หน้ า
2.14 แบบวัดคุณภาพชีวิต
แบบวัดคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ ด้ วยการแปลและปรั บปรุ ง แบบวัดคุณภาพชี วิ ตของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL - BREF – THAI) ของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่ง เป็ น การประเมิ น สถานการณ์ ต่า งๆ ในช่ว ง 2 สัป ดาห์ ที่ ผ่า นมาของพนัก งานคุม ประพฤติ โดย
ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 17 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เลย ถึงมากที่สดุ โดย
ในการตีความคุณภาพชีวิต จะใช้ คะแนนเฉลี่ย ตังแต่
้ 1 ถึง 7 ซึง่ พนักงานคุมประพฤติที่ได้ คะแนนเฉลี่ย
ของคุณภาพชีวิตสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดคุณภาพชีวิต มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 0 จานวน 9 ข้ อ และมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.66 - 1 จานวน
17 ข้ อ หลังจากนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดคุณภาพ
ชีวิต มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.417 - 0.695 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.903 แสดง
ว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนาไปเก็บ
ข้ อมูลจริ ง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.440 - 0.761 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.930
และทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองการวัดคุณภาพชีวิต โดยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองการวัดคุณภาพชีวิต ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิ จัย จึง พิ จ ารณาตัด ข้ อ ค าถามที่ มี ค่า นา้ หนัก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) น้ อ ย รวมไปถึ ง ข้ อ
คาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลอง
การวัด คุณ ภาพชี วิ ต มี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยมี ค่า ดัช นี ค วามกลมกลื น ของ
แบบจ าลองการวัด ดัง นี ้ 𝑥 2 = 283.88, df = 55, p = 0.0000, CFI = 0.98, GFI = 0.95, RMSEA =
0.074, SRMR = 0.054 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีคา่ สถิติ 𝑥 2
เพียงตัวเดียวที่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุดงั ได้ กล่าวไปแล้ วในแบบวัดก่อน
หน้ า ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าแบบจาลองคุณภาพชีวิต มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณา
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ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า มีคา่ CR = 0.95 และค่า AVE = 0.61 แสดงว่า ข้ อคาถามหรื อตัว
แปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนัก
องค์ ป ระกอบของตัว แปรสัง เกต พบว่า ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ ร ะหว่า ง
0.71 - 0.91 เมื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก พบว่า แบบจ าลองการวัด คุณ ภาพชี วิ ต ที่ มี
องค์ ป ระกอบเดี ย วไม่ ดี เ ท่ า แบบจ าลองการวั ด ที่ มี 5 องค์ ป ระกอบ พิ จ ารณาได้ จากค่ า
∆𝑥 2 = 1,111.64 และมีจานวนข้ อคาถามคุณภาพชีวิต ภายหลังจากการปรับจานวน 13 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถามในแบบวัดคุณภาพชีวิต มีดงั นี ้
ระดับของความถี่
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ท่ า นพอใจกั บ สุ ข ภาพของ ท่ า น
ในตอนนี ้เพียงใด
ขัน้ ตอนที่ 6 การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรพหุระดับ ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี ้
ประกอบด้ วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ และการสนับสนุนจากองค์การ
เนื่องจากตัวแปรเหล่านีเ้ ป็ นตัวแปรพหุระดับ กล่าวคือ มีบทบาทที่สามารถนามาศึกษาได้ ทงั ้ ระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม (ระดับสานักงานย่อย) การทดสอบโครงสร้ างแบบจาลองการวัดจึงจาเป็ นต้ อง
ทดสอบทังระดั
้ บบุคคล (รายละเอียดระบุในขันตอนที
้
่ 5 ข้ างต้ น) และระดับสานักงานย่อย ซึ่งผลการ
ตรวจสอบโครงสร้ างการวัด ของตัวแปรระดับ ส านักงานย่อ ย ผู้วิจัย วิเคราะห์ โ ดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยินยันพหุระดับ (Multilevel Confirmatory Factor Analysis : MCFA) ด้ วยโปรแกรม
Mplus โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบความตรงของแบบจาลองการวัด ตามเกณฑ์ดชั นีที่ใช้ ทดสอบ
ความกลมกลืนของข้ อมูล และแสดงผลการทดสอบไว้ ในขันตอนที
้
่ 5 ข้ างต้ นแล้ วเช่นกัน

3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั นาเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการศึกษานี ้ ไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงาน
คุมประพฤติ และเพื่อนร่วมงาน โดยดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
3.1 ขอหนั ง สื อ แนะน าตั ว และจดหมายอนุ ญ าตจากสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือถึงกระทรวงยุติธรรม ในการดาเนินการเก็บ
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ข้ อมูลกับพนักงานคุมประพฤติ ในการตอบแบบสอบถาม พร้ อมกับขอหนังสือรับรองจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก จ)
3.2 นาจดหมายขอความอนุเคราะห์เก็บข้ อมูล และหนังสือรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ไปยื่น เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลจากผู้บริหารกระทรวงยุตธิ รรม
3.3 นาแบบสอบถามที่จัดเตรี ยมไว้ ให้ กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยผู้วิจยั นาแบบสอบถาม ที่บรรจุ
ซองเพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างบรรจุและปิ ดผนึกแล้ วส่งคืน ส่ง ไปรษณี ย์ให้ สานักงานย่อยแต่ละแห่ง และ
โทรศัพท์ประสานงาน เพื่อทาความเข้ าใจ และขอความร่ วมมือให้ มีการจัดส่งแบบสอบถามคืน โดย
ผู้วิจยั มีการติดตาม และเก็บแบบสอบถามคืนจากผู้รับผิดชอบของสานักงานย่อยแต่ละแห่งเดือนละ
1 ครัง้
3.4 หลัง จากได้ แบบสอบถามคืนมาแล้ ว ผู้วิจัยจะนามาตรวจความสมบูรณ์ ของการตอบ
ก่อนนาข้ อมูลมาวิเคราะห์

4. กำรจัดกระทำและวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรจัดกระทำข้ อมูล
ก่อนดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูล ด้ วยการตรวจสอบ
ทุกรายการในแบบสอบถามที่ได้ กลับคืนมา เพื่อความถูกต้ องสมบูรณ์ของข้ อมูล และใช้ เฉพาะข้ อมูลที่
มีความสมบูรณ์เท่านัน้ มาดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ และเนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี ้ มี ตวั แปรที่มี
การจัดกระทาที่ มี ความซับซ้ อน ผู้วิจัยจึงสรุ ป แนวทางการจัดกระทาข้ อมูลสาหรั บตัวแปรที่มี ความ
ซับซ้ อน โดยจาแนกเป็ น 2 กลุม่ ตามระดับของการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. ตัวแปรระดับบุคคล ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรที่มีความซับซ้ อนในการจัดกระทา จานวน 5 ตัว
แปร ได้ แก่ ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
ลัก ษณะของครอบครั ว ภาระงานของที ม และความหลากหลายทางเพศ โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
การจัดกระทาข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1.1 ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว เป็ นตัวแปรที่มีการวัดเป็ นมาตรวัด
ประมาณค่า (Interval Scale) 7 ระดับ ซึง่ คะแนนของตัวแปรนี ้ จะเป็ นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของข้ อ
คาถามทุกข้ อ โดยพิสยั ของตัวแปรความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว จะอยู่ระหว่าง
1-7 ซึ่งค่าของตัวแปรจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การให้ คณ
ุ ค่าและผูกพันเกี่ยวกับงาน และการให้
คุณค่าและผูกพันเกี่ ยวกับครอบครัว จึงทาให้ สามารถจาแนกพนักงานคุมประพฤติออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่
1.1.1 พนักงานคุมประพฤติที่มี ความโดดเด่นในบทบาทของการทางาน (พนักงาน
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คุมประพฤติที่ได้ คะแนนการให้ คณ
ุ ค่าและผูกพันเกี่ยวกับงานมากกว่าการให้ คณ
ุ ค่าและผูกพันเกี่ยวกับ
ครอบครัว) ซึง่ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั กาหนดให้ คา่ ของพนักงานคุมประพฤติที่มีความโดดเด่นใน
บทบาทของการทางาน เท่ากับ 1
1.1.2 พนักงานคุมประพฤติที่มีความโดดเด่นในบทบาทของครอบครัว (พนักงานคุม
ประพฤติที่ไ ด้ คะแนนการให้ คุณ ค่าและผูกพันเกี่ ยวกับครอบครั ว มากกว่า การให้ คุณค่าและผูกพัน
เกี่ยวกับงาน) ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั กาหนดให้ คา่ ของพนักงานคุมประพฤติที่มีความโดดเด่น
ในบทบาทของการทางาน เท่ากับ 0
1.2 ลัก ษณะของครอบครั ว เป็ น ตัว แปรที่ มี ร ะดับ ของการวัด เป็ น มาตรานามบัญ ญั ติ
(Nominal Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) ครอบครัวเดี่ยว ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
กาหนดให้ คา่ ของพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว เท่ากับ 1 และ 2) ครอบครัวขยาย ซึ่งใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั กาหนดให้ คา่ ของพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว เท่ากับ 0
1.3 กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นตัวแปรที่มีการวัดเป็ น
มาตรวัดประมาณค่า (Interval Scale) 7 ระดับ ซึ่งคะแนนของตัวแปรนี ้ จะคานวณเป็ นคะแนนเฉลี่ย
ของข้ อคาถามทุกข้ อในกลยุทธ์หลัก 2 กลยุทธ์ ได้ แก่ การผูกพัน และการไม่ยึดติด โดยพิสยั ของตัวแปร
กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดแต่ละกลยุทธ์ จะอยู่ระหว่าง 1-7 ซึ่งพนักงานคุมประพฤติที่ได้
คะแนนเฉลี่ยของกลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดแต่ละประเภทสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการใช้
กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดนันมากกว่
้
า ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
2. ตัวแปรระดับกลุม่ ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร ได้ แก่ ภาระงานของทีม ความหลากหลายทาง
เพศ ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง ความยุติธ รรมในองค์การ และการสนับสนุนจากองค์ การ โดยมี
รายละเอียดของการจัดกระทาข้ อมูลดังต่อไปนี ้
2.1 ภาระงานของทีม เป็ นตัวแปรที่มีระดับของการวัดเป็ นมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale)
ที่ผ้ วู ิจยั คานวณจากจานวนคดี เฉลี่ยต่อเดือนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคุมประพฤติย่อย
โดยใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูลของกรมคุมประพฤติ
2.2 ความหลากหลายทางเพศ เป็ นตัวแปรที่มีระดับของการวัดเป็ นมาตราอัตราส่วน (Ratio
Scale) ซึง่ มีสตู รในการคานวณ (Blau. 1977) ดังนี ้

1 − Ʃpi2
โดยที่ p เป็ นสัดส่วนของสมาชิกภายในกลุม่ แต่ละกลุม่ ต่อสมาชิกทังหมด
้
่ ย่อย
i เป็ นจานวนกลุม
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ค่า ความหลากหลายทางเพศ อยู่ใ นช่ว งระหว่า ง 0 ถึ ง 0.5 ซึ่ง 0 หมายถึ ง ส านัก งาน
คุมประพฤติ มีพนักงานคุมประพฤติเพศใดเพศหนึ่งเพียงเพศเดียว และ 0.5 ซึ่งหมายถึงมีพนักงาน
คุมประพฤติหญิงและชายจานวนเท่ากัน โดยสานักงานคุมประพฤติที่มีคา่ ความหลากหลายทางเพศ
มาก แสดงว่ามีความหลากหลายของเพศมากกว่า สานักงานคุมประพฤติที่มีคา่ น้ อยกว่า
2.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ และการสนับสนุนจากองค์การ
เป็ นตัวแปรที่มีการวัดเป็ นมาตรวัดประมาณค่า (Interval Scale) 7 ระดับ ผู้วิจยั จึงสรุ ปการจัดกระทา
ข้ อมูลของตัวแปรเหล่านีพ้ ร้ อมกัน โดยคะแนนของตัวแปรเหล่านี ้ จะคานวณเป็ นคะแนนเฉลี่ ยของ
ข้ อคาถามทุกข้ อของแต่ละตัวแปร ตังแต่
้ 1-7 คะแนน แล้ วจึงหาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Intraclass
Correlation: ICC) เพื่ อ ทดสอบระดับ การวิ เ คราะห์ ข องตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ของตัว แปรเหล่ า นี ้
(รายละเอียดปรากฎในขันตอนที
้
่ 5 ของการสร้ างเครื่ องมือของแต่ละตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั )
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติดงั นี ้
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติบรรยายสาหรับพรรณนาข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรในแบบจาลอง เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม
แบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด
(Max)
ค่าต่าสุด (Min) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) เพื่อศึกษาลักษณะของการแจกแจง
และการกระจายของตัวแปรที่ศกึ ษา
3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยผู้วิจยั ตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลจาก
ค่าความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยการวิ เ คราะห์ หาค่า ความเชื่ อมั่น จากข้ อมูลในกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี
ลักษณะสอดคล้ องกับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั และข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
เพื่อพิจารณาความ
แตกต่างของค่าความเที่ยงของตัวแปรแต่ละตัว และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity)
ด้ วยการวิเ คราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้ โปรแกรม
LISREL สาหรับการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของตัวแปรหลักในโมเดล 14 ตัวแปร คือ ความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการ
ทางาน ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว การยึดติดความสมบูรณ์ แบบ ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก การสนับสนุนจากครอบครัว กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ความพึงพอใจใน
ครอบครัว ความพึงพอใจในงาน ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน คุณภาพชีวิต ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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ความยุตธิ รรมในองค์การ และการสนับสนุนจากองค์การ
4. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพหุระดับ สาหรับตัวแปรพหุระดับ ซึง่ ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ และการสนับสนุนจาก
องค์การ ว่าตัวแปรเหล่านี ้มีระดับการวิเคราะห์ใด เพื่อความสอดคล้ องของธรรมชาติของข้ อมูลที่ จะ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจยั นาเสนอรายละเอียดไปแล้ วในบทที่ 2 ใบบทที่จึงนาเสนอเพียงการนา
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ไปใช้ สาหรับงานวิจยั นี ้ ดังนี ้
4.1 การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ ป ระกอบ ( Factor Structure) โดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel Confirmatory Factor Analysis: MCFA) ด้ วยโปรแกรม
Mplus
4.2 การประมาณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจาลองพหุระดับ (Reliability) 3 รู ปแบบ ได้ แก่
(1) ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของแบบจาลองพหุระดับ (Multilevel Alpha : α)
(2) ความเชื่อมัน่ ของคะแนนรวมของแบบจาลองการวัดพหุระดับ (Multilevel Composite Reliability :
𝜔) และ (3) ความเชื่อมัน่ สูงสุดของแบบจาลองพหุระดับ (Multilevel Maximal Reliability : H)
4.3 การตรวจสอบความสอดคล้ องของคะแนนภายในกลุ่ม (Agreement) ซึ่งในการวิจยั นี ้
ใช้ การทดสอบความสอดคล้ องโดยใช้ โปรแกรม R version 3.1.0 Package
4.4 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ภายในชันของตั
้
วแปร (Intraclass Correlation Coefficient :
ICCs) ซึง่ ประกอบด้ วยค่า ICC(1) และ ICC(2)
5. การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ างเชิ ง เส้ น พหุ ร ะดับ (Multilevel Structural Equation Modeling :
MSEM) ในการทดสอบปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับ (Cross-Level Interaction) ของสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
พหุระดับ โดยใช้ โปรแกรม Mplus ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การนิยามความหมายของตัวแปรที่
ศึกษา การระบุธ รรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่ม การตรวจสอบคุณภาพการวัดในแต่ละระดับ การ
ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ม ของตัว แปร และการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ าง
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมของครอบครัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ ที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง และส่งผลไปยังความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และความตังใจที
้ ่
จะเปลี่ยนงาน
6. การวิเคราะห์ อิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ยดเป็ นตัวแปรปรับเปลี่ยน (Moderate) ความสัมพันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งระหว่าง
งานกับครอบครัว และความพึงพอใจในงานและครอบครัว หรื อไม่ ซึ่งข้ อดีของการวิเคราะห์ลกั ษณะนี ้
คือ เป็ นการศึกษาตัวแปรแทรกซ้ อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษา
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ที่สามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาหรื อปรับพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่อไป ซึ่งวิเคราะห์ ด้วยวิธีการไม่กาหนดผลคูณ (Klein; & Moosbrugger. 2000)
โดยใช้ วิธี LMS (Latent Moderated Structural Equation) ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล เนื่ องจากวิธี นี ไ้ ม่
ละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการกระจายข้ อมูลเป็ นโค้ งปกติ โดยใช้ โปรแกรม Mplus
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิง เส้ นพหุระดับปั จจัยเชิงสาเหตุ
และผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์สถิตพิ ื ้นฐาน
2. ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันเกี่ ยวกับผลการวิเคราะห์
ผู้วิจยั กาหนดสัญลักษณ์ตวั แปรแทนชื่อตัวแปร จาแนกตามระดับการวิเคราะห์ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ตรงกัน ดังต่อไปนี ้
ตัวแปรระดับบุคคล ได้ แก่
ชื่อตัวแปรแฝง
การสนับสนุนจากครอบครัว

การยึดติดความสมบูรณ์แบบ

อักษรย่อที่ใช้
FSUP

PERF

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

PSYCAP

กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ

COPE

ชื่อตัวแปรสังเกต
การสนับสนุนจากคนใน
ครอบครัว
การสนับสนุนจากคนพิเศษ
ลักษณะครอบครัว
ความโดดเด่นของบทบาท
ระหว่างงานกับครอบครัว
มาตรฐานส่วนบุคคล
ความพยายามที่จะสมบูณ์แบบ
ความกังวลเกี่ยวกับความ
ผิดพลาด
การรับรู้ความสามารถของตน
การมองในแง่ดี
ความคาดหวัง
การฟื น้ คืนสภาพ
กลยุทธ์การผูกพัน

อักษรย่อที่
ใช้
FSUP1
FSUP2
FTYPE
ROS
PERF1
PERF2
PERF3
PSY1
PSY2
PSY3
PSY4
COPE1
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ชื่อตัวแปรแฝง

อักษรย่อที่ใช้

ชื่อตัวแปรสังเกต

ความเครี ยด
ความขัดแย้ งที่เกิดจากการ
ทางานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว

WIF

ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ครอบครั ว ส่ง ผลกระทบต่อ การ
ทางาน

FIW

ความพึงพอใจในครอบครัว

FSAT

ความพึงพอใจในครอบครัว

FS

ความพึงพอใจในงาน

JSAT

ความพึงพอใจในงาน

JS

คุณภาพชีวิต

QOL

คุณภาพชีวิตในภาพรวม
คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นร่ า งกายและ
จิตใจ
คุณภาพชี วิตด้ านความสัม พัน ธ์
ทางสังคม
คุณภาพชีวิตด้ านสภาพแวดล้ อม
ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน

ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน

LEAVE

กลยุทธ์การไม่ยดึ ติด
ความขัดแย้ งที่เกิดจากเวลา
ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ความเครี ยด
ความขัดแย้ งที่เกิดจากพฤติกรรม
ความขัดแย้ งที่เกิดจากเวลา
ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ความเครี ยด
ความขัดแย้ งที่เกิดจากพฤติกรรม

อักษรย่อที่
ใช้
COPE2
WIF1
WIF2
WIF3
FIW1
FIW2
FIW3

QOL1
QOL23
QOL4
QOL5
LEAVED

ตัวแปรระดับกลุ่ม (สานักงานย่ อย) ได้ แก่
ชื่อตัวแปรแฝง

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ความยุตธิ รรมในองค์การ
การสนับสนุนจากองค์การ

อักษรย่อที่ใช้

TRAN
OJUST
OSUP

ชื่อตัวแปรสังเกต
ภาระงานของทีม
ความหลากหลายทางเพศ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ความยุตธิ รรมในองค์การ
การสนับสนุนจากองค์การ

อักษรย่อที่ใช้
WLOAD
GEND
TRA
OJT
OS
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ตัวแปรพหุระดับ (ตัวแปรระดับกลุม่ ที่ยกระดับจากคะแนนตัวแปรระดับบุคคล) ได้ แก่
ชื่อตัวแปรแฝง
อักษรย่อที่ใช้
ชื่อตัวแปรสังเกต
อักษรย่อที่ใช้
การยึ ด ติ ด ความสมบูร ณ์ แ บบ
PERFB
มาตรฐานส่วนบุคคล
PERF1B
ของกลุม่
ความพยายามที่จะสมบูณ์แบบ
PERF2B
ความกังวลเกี่ยวกับความ
ผิดพลาด
PERF3B
ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของ
กลุม่

ความขัดแย้ งที่เกิดจากการ
ทางานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวของกลุม่

PSYCAPB

WIFB

ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ครอบครั วส่ง ผลกระทบต่อ การ
ทางานของกลุม่

FIWB

ความพึงพอใจในงานของกลุม่

JSATB

การรับรู้ความสามารถของตน
การมองในแง่ดี
ความคาดหวัง
การฟื น้ คืนสภาพ

PSY1B
PSY2B
PSY3B
PSY4B

ความขัดแย้ งที่เกิดจากเวลา
ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ความเครี ยด
ความขัดแย้ งที่เกิดจากพฤติกรรม

WIF1B

ความขัดแย้ งที่เกิดจากเวลา
ความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ความเครี ยด
ความขัดแย้ งที่เกิดจากพฤติกรรม

FIW1B

ความพึงพอใจในงานของกลุม่

WIF2B
WIF3B

FIW2B
FIW3B
JSB

ผลการวิเคราะห์ สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
1. ผลการวิเคราะห์สถิตพิ ื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย สานักงานคุมประพฤติย่อย และพนักงาน
คุมประพฤติจากแต่ละสานักงานคุมประพฤติย่อย โดยสามารถสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่าง
ดังปรากฏในตาราง 3
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ตาราง 3 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
n = 769
ข้ อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย

เพศ
- หญิง
- ชาย
- ไม่ระบุ

486
274
9

อายุ (ปี ) (ไม่ระบุ 29 คน)

740

ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- สูงกว่าปริญญาโท
- ไม่ระบุ

6
658
88
8
9

0.8
85.6
11.4
1.0
1.2

สถานภาพสมรส
- โสด
- สมรสและอยูร่ ่วมกัน
- สมรสแต่ไม่ได้ อยูร่ ่วมกัน
- อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ สมรส
- หม้ าย/หย่า/แยกกันอยู่
- ไม่ระบุ

234
371
58
50
40
16

30.4
48.2
7.5
6.5
5.2
2.1

จานวนบุตร (คน)
- ไม่มี
- 1 คน
- 2 คน
- มากกว่า 2 คน
- ไม่ระบุ

347
208
177
32
5

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

63.2
35.6
1.2

45.1
27.0
23.0
4.1
0.7

38.80

7.297

1.5

7.946
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ตาราง 3 (ต่อ)
n = 769
ข้ อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย

ประเภทของตาแหน่ง
- ข้ าราชการ
- พนักงานราชการ
- ไม่ระบุ

388
364
17

50.5
47.3
2.2

ประสบการณ์การทางาน (ปี ) (ไม่ระบุ 6 คน)

763

-

10.53

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

6.202

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานคุมประพฤติ มีจานวน 769 คน ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 486 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.2 อายุระหว่าง 19 - 60 ปี และมีอายุเฉลี่ย 38.8 ปี สาเร็จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี 658 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85.6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกัน
จานวน 371 คน รองลงมามีสถานภาพสมรสโสด จานวน 234 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.2 และร้ อยละ
30.4 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จานวน 347 คน รองลงมา มีบตุ ร 1 คน จานวน 208 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.1 และ ร้ อยละ 27 ตามลาดับ นอกจากนีพ้ นักงานคุม ประพฤติ ส่วนใหญ่ เป็ นข้ าราชการ
จานวน 388 คน รองลงมาเป็ นพนักงานราชการ จานวน 364 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 และร้ อยละ 47.3
ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ศกึ ษา
การวิจัยครัง้ นี ้ จาแนกตัวแปรที่ศึกษาออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ ความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัว ปั จจัยเชิงสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว (ซึ่งประกอบด้ วยปั จจัยส่วน
บุคคล ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครั ว ปั จจัยทีเกี่ ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของ
องค์การ) ผลของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และตัวแปรปรับความสัมพันธ์ ระหว่างความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวและความพึงพอใจ ซึง่ มีรายละเอียด ดังตาราง 4 ต่อไปนี ้
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ตาราง 4 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ศกึ ษาระดับบุคคล
ตัวแปร

ค่ า
จานวน
ค่ า
ความ ความ
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ค่ าสูงสุด
(ร้ อยละ)
ต่าสุด
เบ้
โด่ ง
มาตรฐาน

ความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว ( n = 769)
1. ความขัดแย้ งที่เกิดจากงาน 769 4.045 1.506 1.00
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.1 ความขัดแย้ งที่เกิด 769 4.209 1.739 1.00
จากเวลา
1.2 ความขัดแย้ งที่เกิด 769 4.039 1.727 1.00
จากความเครี ยด
1.3 ความขัดแย้ งที่เกิด 769 3.889 1.549 1.00
จากพฤติกรรม
2. ความขัดแย้ งที่เกิดจาก 769 2.912 1.325 1.00
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการ
ทางาน
2.1 ความขัดแย้ งที่เกิด 769 3.179 1.530 1.00
จากเวลา
2.2 ความขัดแย้ งที่เกิด 769 2.547 1.470 1.00
จากความเครี ยด
2.3 ความขัดแย้ งที่เกิด 769 3.011 1.511 1.00
จากพฤติกรรม
ปั จจัยเชิงสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว
ปัจจัยส่วนบุคคล ( n = 769)
1. ความโดดเด่นของบทบาท
ระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 โดดเด่นในบทบาท
ของการทางาน
1.2 โดดเด่นในบทบาท
ภายในครอบครัว

294
(38.2)
475
(61.8)

7.00

- 0.106 - 0.916

7.00
7.00
7.00
7.00

0.667 - 0.062

7.00
7.00
7.00

0.485 - 1.769
- 0.485 - 1.769
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
2. การยึดติดความสมบูรณ์แบบ
2.1 มาตรฐานส่วนบุคคล
2.2 ความพยายามที่จะ
สมบูรณ์แบบ
2.3 ความกังวล
เกี่ยวกับความผิดพลาด
3. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
3.1 การรับรู้ความสามารถ
ของตน
3.2 การมองในแง่ดี
3.3 ความคาดหวัง
3.4 การฟื น้ คืนสภาพ

ค่ า
จานวน
ค่ า
ความ ความ
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ค่ าสูงสุด
(ร้ อยละ)
ต่าสุด
เบ้
โด่ ง
มาตรฐาน
769
769
769

3.920
4.265
4.615

1.119
1.485
1.267

1.00
1.00
1.00

7.00
7.00
7.00

769

2.880

1.542

1.00

7.00

769
769

5.574
5.343

0.688
0.829

1.00
1.67

7.00
7.00

769
769
769

5.642
5.696
5.615

0.740
0.788
0.962

1.40
1.60
1.00

7.00
7.00
7.00

ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครัว ( n = 769)
1. การสนับสนุนจาก
1.00
769 5.906 1.158
ครอบครัว
1.1 การสนับสนุนจาก
769 5.752 1.255 1.00
คนในครอบครัว
1.2 การสนับสนุนจาก
769 6.061 1.174 1.00
คนพิเศษ
2. ลักษณะของครอบครัว (ไม่ระบุ 17 คน)
2.1 ครอบครัวเดี่ยว
604
(78.6)
2.2 ครอบครัวขยาย
148
(19.2)

7.00

- 0.127 - 0.226

- 0.911 2.257

- 1.540 2.932

7.00
7.00

-1.528 0.336
1.528 0.336
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร

ค่ า
จานวน
ค่ า
ความ ความ
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ค่ าสูงสุด
(ร้ อยละ)
ต่าสุด
เบ้
โด่ ง
มาตรฐาน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ ( n = 65)
1. ภาวะผู้นาการ
65 5.258 0.517
เปลี่ยนแปลง
2. ความยุตธิ รรมใน
65 4.743 0.409
องค์การ
3. ภาระงานของทีม (คดี) 65 866.76 597.662
4. ความหลากหลาย
65
0.41
0.105
ทางเพศ
5. การสนับสนุนจาก
65 4.435 0.435
องค์การ
ผลของความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว
1. ความพึงพอใจในครอบครัว 769 5.930 1.077
2. ความพึงพอใจในงาน
769 4.718 1.021
3. คุณภาพชีวิต
769 4.935 0.948
3.1 ภาพรวม
769 4.463 1.299
3.2 ด้ านร่างกาย
769 5.192 0.948
3.3 ด้ านจิตใจ
769 5.108 1.050
3.4 ด้ านความสัมพันธ์
769 5.275 1.042
ทางสังคม
3.5 ด้ านสภาพแวดล้ อม 769 4.635 1.255
4. ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยน
769 3.256 1.810
งาน

3.41

6.02

- 1.218 2.227

3.76

5.53

- 0.301 - 0.454

77
0

3,108
0.5

3.05

5.25

- 0.350 0.523

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

- 1.569 3.093
- 0.508 0.214
- 0.413 0.719

1.00
1.00

7.00
7.00

0.264 - 1.046
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร

ค่ า
จานวน
ค่ า
ความ ความ
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ค่ าสูงสุด
(ร้ อยละ)
ต่าสุด
เบ้
โด่ ง
มาตรฐาน

ตัวแปรปรับความสัมพันธ์ ระหว่ างความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัวและความพึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ
769
0.380 0.486 0.00
1.00 0.485 - 1.769
ความเครี ยด
1. กลยุทธ์การผูกพัน
769 4.963 0.835 2.00
7.00
2. กลยุทธ์การไม่ยึดติด
769 3.804 0.977 1.00
6.31
จากตาราง 4 พบว่า พนักงานคุมประพฤติ มี ความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครั ว ในแง่
ของ ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเกิดจากเวลา มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.209 และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานอันเกิดจากเวลา มี
ค่าสูงสุดของ โดย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.179 สาหรับปั จจัยเชิงสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่ างงาน
กับครอบครั ว ในประเด็นปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับ
ครอบครัว จานวน 475 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.8 และมีการยึดติดความสมบูรณ์ แบบในแง่ของความ
พยายามที่จะสมบูรณ์แบบ สูงที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.615 ประกอบกับมีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวก
ด้ านความคาดหวัง สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.696 สาหรับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อม
ของครอบครัว พบว่า กลุม่ พนักงานคุมประพฤติได้ รับการสนับสนุนจากคนพิเศษ สูงที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ า กั บ 6.061 และส่ ว นใหญ่ อ าศัย อยู่ ใ นครอบครั ว เดี่ ย ว จ านวน 604 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 78.6
นอกจากนีป้ ั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ
ความยุตธิ รรมในองค์การ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 5.258 และ 4.743 ตามลาดับ และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.517 และ 0.409 ตามลาดับ สาหรับภาระงานของทีมโดยเฉลี่ยของสานักงานคุมประพฤติแต่
ละแห่ง มีจานวน 866.76 คดี/เดือน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 597.662 ซึ่งมีค่าค่อนข้ างสูง
เนื่องจากสานักงานคุมประพฤติย่อยแต่ละแห่งมีภาระงานที่แตกต่างกันมาก โดยมีภาระงานต่อเดือน
น้ อยที่สดุ จานวน 77 คดี และมากที่สดุ จานวน 3,108 คดี และค่าเฉลี่ยของความหลากหลายทางเพศ
ของสานักงานคุมประพฤติย่อย มีคา่ เท่ากับ 0.41 โดยมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.105 และมีค่า
ต่าสุดเท่ากับ 0 ซึ่งหมายถึง สานักงานคุมประพฤติย่อย มีพนักงานคุมประพฤติเพศใดเพศหนึ่งเพียง
เพศเดียว และมีคา่ สูงสุดเท่ากับ 0.5 ซึง่ หมายถึง มีพนักงานคุมประพฤติหญิงและชายจานวนเท่ากัน ซึง่
แสดงว่าพนักงานคุม ประพฤติแต่ล ะส านักงานคุม ประพฤติ ย่อย แทบจะมีจานวนผู้ช ายและผู้ห ญิ ง
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เท่า กัน นอกจากนี ้ ในแง่ ข องการสนับ สนุน จากองค์ ก ารโดยเฉลี่ ย ของพนัก งานคุม ประพฤติ จ าก
สานักงานคุมประพฤติย่อยทัง้ 65 แห่ง มีค่าเท่ากับ 4.435 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.435
สาหรับผลของความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครั ว พบว่า ความพึงพอใจในครอบครัว ความพึง
พอใจในงาน คุณภาพชีวิตด้ านความสัมพันธ์ทางสังคมซึง่ มีคา่ สูงสุด และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 5.930, 4.718, 5.275 และ 3.256 ตามล าดับ และมี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
1.077, 1.021, 1.042 และ 1.810 ตามลาดับ นอกจากนี ส้ าหรับตัวแปรปรั บความสัมพันธ์ ระหว่ าง
ความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครั วและความพึงพอใจ พบว่า กลยุทธ์การผูกพัน และกลยุทธ์
การไม่ยึดติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.963 และ 3.804 ตามลาดับ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.835 และ 0.977 ตามลาดับ
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ตาราง 5 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาระดับบุคคล
ตัวแปร
1 FSUP1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2 FSUP2

.821**

3 PERF1

.088*

1
.072*

1

.032

4 PERF2

.065

.601**

1

5 PERF3

-.053

-.129** .291**

.381**

6 PSY1

.170**

.149**

.154**

.132**

-.109**

7 PSY2

.216**

.199**

.169**

.159**

-.093** .602**

1

8 PSY3

.196**

.207**

.150**

.128**

-.137** .530**

.691**

1

9 PSY4

.232**

.230**

.178**

.166**

-.060

.438**

.581**

.682**

1

10 COPE1

.160**

.123**

.323**

.349**

.147**

.328**

.356**

.379**

.364**

1

11 COPE2

.019

-.040

.313**

.328**

.406**

.040

.053

.075*

.132**

.486**

1

12 WIF1

-.096**

-.036

.109**

.133**

.110**

-.076*

-.070

.031

.146**

1

13 WIF2

-.094**

-.073*

.095**

.114**

.174**

-.161** -.186** -.186** -.152**

.036

.166**

.729**

1

14 WIF3

-.153** -.133**

.077*

.101**

.203**

-.197** -.220** -.190** -.202**

.013

.159**

.651**

.772**

1

15 FIW1

-.170** -.165** .110**

.073*

.238**

-.179** -.225** -.188** -.145**

-.024

.213**

.560**

.601**

.622**

1

16 FIW2

-.154** -.192**

.049

.041

.285**

-.177** -.244** -.212** -.169**

-.038

.236**

.336**

.424**

.444**

.674**

1

17 FIW3

-.197** -.203**

.052

.089*

.219**

-.194** -.266** -.227** -.241**

-.028

.181**

.446**

.494**

.591**

.625**

.697**

18 FSAT

.737**

.761**

.125**

.073*

-.082*

.226**

.254**

.248**

.274**

.213**

.029

-.086*

-.113** -.172** -.162** -.196** -.220**

19 JSAT

.125**

.097**

.061

.083*

.026

.302**

.314**

.256**

.355**

.189**

.106**

-.268** -.305** -.300** -.170** -.107** -.187** .190**

1

20 QOL1

.261**

.238**

.100**

.044

-.071*

.302**

.373**

.347**

.325**

.199**

.055

-.358** -.418** -.404** -.271** -.190** -.260** .301**

.392**

1

21 QOL2

.310**

.299**

.173**

.102**

-.164** .385**

.476**

.474**

.409**

.326**

.047

-.172** -.275** -.288** -.273** -.284** -.306** .332**

.294**

.616**

1

22 QOL3

.266**

.245**

.175**

.094**

-.162** .381**

.487**

.469**

.366**

.280**

.042

-.209** -.310** -.299** -.266** -.271** -.266** .297**

.295**

.672**

.907**

1

23 QOL4

.297**

.297**

.138**

.090*

-.135** .315**

.375**

.390**

.374**

.312**

.042

-.103** -.189** -.222** -.229** -.243** -.289** .304**

.237**

.444**

.905**

.642**

1

24 QOL5

.199**

.175**

.117**

.041

-.042 .241**

.314**

.310**

.308**

.257**

.119**

-.305** -.354** -.343** -.208** -.183** -.238** .236**

.404**

.696**

.600**

.590**

.497**

25 LEAVE

-.085*

-.115** .097**

.078*

.187** -.168** -.280** -.188** -.216**

-.030

.206**

.377**

1
1

-.138** -.108**

.405**

.400**

.354**

.333**

1

.387**

1

1

-.156** -.323** -.251** -.222** -.199** -.204** -.246**

1

* p < 0.05, ** p < 0.01
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จากตาราง 5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาระดับบุคคล พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทังหมด
้
276 คู่ มีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จานวน 209 คู่ และมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 15 คู่
โดยความสัมพันธ์ของตัวแปร มีคา่ อยูร่ ะหว่าง -0.071 ถึง 0.821 ซึง่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
สูงสุด คือ การสนับสนุนจากคนในครอบครัว (FSUP1) และการสนับสนุนจากคนพิเศษ (FSUP2) และ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบสูงสุด คือ คุณภาพชีวิตในภาพรวม (QOL1) และความกังวลเกี่ ยวกับ
ความผิดพลาด (PERF3)
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับกลุ่ม โดยใช้ คา่ สหสัมพันธ์เพียร์
สัน ดังนี ้
ตาราง 6 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ระดับกลุม่
ตัวแปร
1 ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
2 ความยุตธิ รรมในองค์การ
3 การสนับสนุนจากองค์การ
4 ภาระงานของทีม
5 ความหลากหลายทางเพศ

1

2

3

4

5

1
0.844 **
- 0.050
- 0.131 **

1
- 0.079 *
0.018

1
0.179 **

1

1
0.532 **
0.578 **
0.070
- 0.066

* p < 0.05, ** p < 0.01
จากตาราง 6 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ระดับกลุ่ม พบว่า จากตัวแปรที่
ใช้ ในการวิจยั ระดับกลุม่ ทังหมด
้
5 ตัวแปร ได้ แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุตธิ รรมในองค์การ
การสนับ สนุน จากองค์ ก าร ภาระงานของที ม และความหลากหลายทางเพศ ซึ่ ง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและความยุติธรรมในองค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากองค์การ
การสนับสนุนจากองค์การและความยุติธรรมในองค์การ และภาระงานของทีมและความหลากหลาย
ทางเพศ ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ เพียร์
สัน เท่ า กั บ 0.532, 0.578, 0.844 และ 0.179 ตามล าดับ นอกจากนี ค้ วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์ ทางลบกับความหลากหลายทางเพศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และภาระ
งานของทีมมีความสัมพันธ์ทางลบกับการสนับสนุนจากองค์การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

188
โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เพียร์ สนั เท่ากับ - 0.131 และ - 0.079 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิเ คราะห์ แ บบจ าลองตามวัต ถุป ระสงค์ ก ารวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย เริ่ ม จากการวิ เ คราะห์
แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระดับบุคคล ให้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ก่อน แล้ วจึงนาตัวแปรระดับกลุ่ม และตัวแปรระดับกลุ่มที่ยกระดับจากคะแนนตัวแปรระดับบุคคลเข้ า
มาวิ เ คราะห์ ใ นแบบจ าลอง ซึ่ง เป็ น ไปตามทฤษฎี พ หุร ะดับ Homologous Multilevel Model ต่อ ไป
เนื่ องจากค่าสัม ประสิทธิ์ อิทธิ พ ลที่ ประมาณค่าได้ อาจได้ รับผลกระทบหากข้ อมูลจากพนักงานคุม
ประพฤติที่อยู่ในสานักงานเดียวกันที่มีความสัมพันธ์ กัน โดยในการนาเสนอผลการวิเคราะห์นี ้ ผู้วิจยั
เสนอ เป็ น 2 ประเด็น ตามล าดับของการวิเคราะห์ ได้ แก่ ผลการวิเคราะห์ แบบจ าลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงเส้ นระดับบุคคล และผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พหุระดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. ผลการวิ เคราะห์ แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิ ง เส้นระดับบุคคล ในการวิเคราะห์
แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิง เส้ นระดับบุคคลครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้ แก่
วิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ และวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัว
แปร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระดับบุคคล
การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุร ะดับ บุค คล ด้ ว ย การ
ป ร ะ ม า ณ ค่ า แ บ บ MRL (Maximum Likelihood with Robust Statistics) ซึ่ ง ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรทังหมด
้
พบว่า แบบจาลองยังไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่า
ดัชนีความกลมกลืนยังไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจยั จึงทาการปรับแบบจาลองให้ มีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อง จนได้ แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิง
โครงสร้ างระดับบุคคล ที่มีคา่ ดัชนีความกลมกลืน ดังตาราง 7 ต่อไปนี ้
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างปั จจัยเชิงสาเหตุระดับ
บุคคล ที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และความตังใจที
้ ่จะ
เปลี่ยนงานของพนักงานคุมประพฤติ
ดัชนี

เกณฑ์

ความ

การ

กลมกลืน พิจารณา
𝑥2

p > 0.05

CFI
TLI
RMSEA
SRMR

> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

ค่าสถิติ
ก่อนปรับ

ผลการ

แบบจาลอง

พิจารณา

2403.045, df =
265, p = 0.0000
0.782
0.738
0.103
0.128

ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์

หลังปรับแบบจาลอง
1032.686, df =
258, p = 0.0000
0.921
0.901
0.063
0.068

ผลการ
พิจารณา
ไม่ผา่ น
เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

โดยแบบจ าลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระดับบุคคลที่ ปรั บให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ปรากฏดังภาพประกอบ ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 18 โครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระดับบุคคล
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ส่วนนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์เส้ นทางอิทธิพลของแบบจาลอง
พหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างปั จจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคล ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิ ต และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานของพนักงานคุมประพฤติ
พบว่าภายหลัง การปรับ แบบจาลองให้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง ประจักษ์ และสอดคล้ องกับ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง จนได้ แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างระดับบุคคล ที่มีคา่ ดัชนีความ
กลมกลืน ดังนี ้ 𝑥 2 = 1032.686, df = 258, p = 0.0000, CFI = 0.921, TLI = 0.901, RMSEA = 0.063,
SRMR = 0.068 ซึ่งจะเห็นว่า ภายหลังจากการปรับโมเดลครัง้ นีแ้ ล้ ว ค่าไค-สแควร์ มีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ โดยไม่เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ เ ป็ นเช่นนี อ้ าจเนื่ องจากการได้ รั บ อิ ทธิ พ ลจากความซับ ซ้ อ นของ
แบบจาลอง กล่าวคือ การมีเส้ นอิทธิพลหรื อพารามิเตอร์ ที่ต้องประมาณค่าจานวนมาก หรื อการได้ รับ
ผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ หรื ออาจเป็ นผลจากค่าไค-สแควร์ เองที่มีความไว
ต่อการละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับการแจกแจงแบบปกติพหุตวั แปร (Multivariate Normality)
ส่งผลให้ คา่ ไค-สแควร์ ยิ่งมีแนวโน้ มที่จะมีนยั สาคัญ (Joreskog; & Sorbom. 1996) โดยในแบบจาลอง
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ดังกล่าว แสดงถึงการปรับแบบจาลอง 2 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1.1.1 การรวมองค์ประกอบคุณภาพชี วิตด้ านร่ างกาย และคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจเข้ า
ด้ ว ยกัน เนื่ อ งจากเมื่ อ น าข้ อมู ล มาวิ เ คราะห์ เ ป็ นรายองค์ ป ระกอบ แล้ ว พบว่ า องค์ ป ระกอบทัง้
2 องค์ประกอบมี ค วามสัม พันธ์ กันในระดับสูง เกิ นไป (r = 0.907) (Multicollinearity) (รายละเอี ย ด
ปรากฏในตาราง 5) ถึงแม้ ว่าในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรคุณภาพชีวิต จะยืนยัน
ว่าองค์ประกอบทังสอง
้
แยกออกจากกัน ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีตงต้
ั ้ น ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่ องจากในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็ นการวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็ นรายข้ อคาถาม หรื อใช้ ข้อคาถามแต่
ละข้ อเป็ นตัวแปรสัง เกต จึง ทาให้ ข้อคาถามของทัง้ สององค์ป ระกอบ แยกออกจากกัน แต่ในการ
วิเคราะห์เส้ นทางอิทธิพลนัน้ เป็ นการนาค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบมาเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์
หรื อนาคะแนนรายข้ อมาเฉลี่ ยรวมเพื่ อสร้ างคะแนนองค์ป ระกอบ ซึ่ง ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์
เส้ น ทางอิ ท ธิ พ ล ใช้ ค ะแนนเฉลี่ ย รายองค์ ประกอบมาเป็ นตัวแปรสัง เกต จึงท าให้ เห็ นภาพรวมว่ า
2 องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั สูงมาก ผู้วิจยั จึงปรับแบบจาลองด้ วยการผนวก 2 องค์ประกอบ
ได้ แก่ คุณภาพชีวิตด้ านร่างกายและคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจเข้ าด้ วยกัน โดยตังชื
้ ่อองค์ประกอบใหม่เป็ น
คุณภาพชีวิตด้ านร่างกายและจิตใจ
1.1.2 การตัดและเพิ่มเส้ นอิทธิพลระหว่างตัว แปร และเพิ่มเส้ นความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
แปร โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจาลอง (Modification Indices) ควบคูก่ บั ความเป็ นไปได้ เชิง
ทฤษฎี ซึ่ง ในการปรั บแบบจ าลองผู้วิจัยได้ พิจ ารณาปรั บด้ วยการลากเส้ น อิทธิ พ ลครั ง้ ละเส้ น แล้ ว
วิเคราะห์ใหม่ แล้ วตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองที่ ปรับใหม่ จนกว่าแบบจาลองจะมีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ทังนี
้ ้ จากภาพประกอบ 18 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลมาตรฐานของปั จจัยเชิงสาเหตุ
ระดับบุคคลหลังปรับแบบจาลอง พบว่า ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ได้ รับ
อิทธิ พลทางบวกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ จากการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิ พ ลมาตรฐานเท่า กับ 0.269 และได้ รับอิทธิ พ ลทางลบอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ จากทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว และประเภทของครอบครัว โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ - 0.288 ,- 0.086 และ - 0.044 ตามลาดับ โดยตัวแปรสาเหตุ
เหล่า นี ส้ ามารถร่ ว มกัน อธิ บ ายความแปรปรวนของความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากงานส่ง ผลกระทบต่ อ
ครอบครัว ได้ ร้อยละ 13.4 ส่วนความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ได้ รับ
อิทธิ พลทางบวกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ จากการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.240 และได้ รับอิทธิพลทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการสนับสนุน
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จากครอบครัว ประเภทของครอบครัว ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับ ครอบครั ว โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ า กั บ - 0.097, - 0.048, - 0.294 และ
- 0.081 ตามลาดับ โดยตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของความขัดแย้ ง
ที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ได้ ร้อยละ 14.7
สาหรับความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด และการสนับสนุนจากครอบครั ว โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.148 และ 0.810 ตามลาดับ และได้ รับอิทธิพลทางลบอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ จากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.063 และ - 0.106 ตามลาดับ โดย
ตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในครอบครัว ได้ ร้อยละ
74.5 ส่วนความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากกลยุทธ์ ที่ใช้ ใน
การจัดการความเครี ยด และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ
0.116 และ 0.292 ตามลาดับ และได้ รับอิทธิพลทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากความขัดแย้ ง
ที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.274 โดยตัว
แปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงาน ได้ ร้อยละ 23.9
สาหรับคุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากความพึง
พอใจในครอบครัว ความพึงพอใจในงาน และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล
มาตรฐานเท่ากับ 0.157, 0.169 และ 0.373 ตามลาดับ และได้ รับอิทธิพลทางลบอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ จากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ - 0.303 โดยตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิต ได้
ร้ อยละ 47.5
สาหรับความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
จากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.175 แต่ได้ รับอิทธิ พลทางบวกอย่างไม่มีนัยสาคัญจากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.243 และ 0.173 ตามลาดับ และได้ รับอิทธิพลทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จาก
ความพึงพอใจในงาน และทุนทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวก โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ ากั บ
- 0.192 และ - 0.108 โดยตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตังใจที
้ ่
จะเปลี่ยนงาน ได้ ร้อยละ 30
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1.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ที่
ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ปรับเปลี่ยน (Moderate) ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัว และความพึงพอใจในงานและครอบครัวหรื อไม่ ด้ วยวิธีการไม่กาหนดผลคูณ (Klein; &
Moosbrugger. 2000) โดยใช้ วิ ธี LMS (Latent Moderated Structural Equation) ในการวิ เ คราะห์
ข้ อมูล ซึง่ ผลการวิเคราะห์ปรากฎดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 8 อิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยดและความขัดแย้ งระหว่าง
งานกับครอบครัว กับความพึงพอใจ
ตัวแปรผล
FSAT

ตัวแปรสาเหตุ

Estimate

S.E.

p-value

- 0.046

0.022

0.037

0.209

0.048

0.000

WIF*COPE

- 0.032

0.052

0.534

FIW

- 0.203

0.032

0.000

COPE

0.218

0.090

0.015

FIW*COPE

0.047

0.050

0.344

WIF
COPE

JSAT

จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์
ว่า กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัว และความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในครอบครัว ในแง่ของทิศทางหรื อขนาด
ของความสัม พันธ์ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติหรื อไม่ ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึง พอใจใน
ครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และกลยุทธ์ที่ใช้ ใน
การจัดการความเครี ยด โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์มาตรฐาน เท่ากับ - 0.046 และ 0.209 ตามลาดับ แต่กล
ยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผล
กระทบต่อครอบครัว และความพึงพอใจในครอบครัว อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.534)
นอกจากนี ้ยังพบว่า ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่ง ผล
กระทบต่อการทางาน และกลยุทธ์ ที่ใ ช้ ใ นการจัดการความเครี ยด โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ม าตรฐาน
เท่ากับ - 0.203 และ 0.218 ตามลาดับ แต่กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และความพึงพอใจในงาน อย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.344)
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2. ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุพหุระดับ
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระดับบุคคล ซึ่งเป็ น
เพียงแบบจาลองตังต้
้ นในการทดสอบแบบจาลองพหุระดับในลาดับต่อไปนี ้ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลที่ประมาณค่าได้ อาจได้ รับผลกระทบหากข้ อมูลจากพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในสานักงาน
เดียวกันที่ มี ความสัม พันธ์ กัน ผู้วิจัยจึง นาตัวแปรระดับกลุ่ม และตัวแปรระดับกลุ่ม ที่ ยกระดับจาก
คะแนนตัวแปรระดับบุคคลเข้ ามาวิเคราะห์ในแบบจาลอง ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีพหุระดับ Homologous
Multilevel Model โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ดังต่อไปนี ้
ตาราง 9 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างปั จจัยเชิงสาเหตุ
ที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยน
งานของพนักงานคุมประพฤติ
ดัชนี
เกณฑ์
ความ
การ
กลมกลืน พิจารณา
p > 0.05
𝑥2
CFI
TLI
RMSEA
SRMR

> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

AIC
BIC
Adjusted BIC

ค่ าสถิติ
ก่ อนปรับ
ผลการ
หลังปรับ
แบบจาลอง
พิจารณา
แบบจาลอง
843.752, df = ไม่ผา่ นเกณฑ์ 1117.272, df =
284, p = 0.0000
415, p = 0.0000
0.935
ผ่านเกณฑ์
0.926
0.920
ผ่านเกณฑ์
0.912
0.051
ผ่านเกณฑ์
0.047
within = 0.053
ผ่านเกณฑ์ within = 0.040
between =
between = 0.056
0.019
49005.653
49349.376
49592.741
50093.636
49189.465
49582.397

ผลการ
พิจารณา
ไม่ผา่ น
เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 9 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง
ปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิ ต และ
ความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ย นงานของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ พบว่ า มี ค่ า ดัช นี ค วามกลมกลื น ดัง นี ้
𝑥 2 = 843.752, df = 284, p = 0.0000, CFI = 0.935, TLI = 0.920, RMSEA = 0.051, SRMR within
= 0.053, SRMR between = 0.019, AIC = 49005.653, BIC = 49592.741 และ Adjusted BIC =
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49189.465 ถึงแม้ วา่ แบบจาลองก่อนปรับ จะค่อนข้ างมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ
มี เ พี ยงค่าไค-สแควร์ เท่านัน้ ที่ ไ ม่เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะจ านวนพารามิ เตอร์ ที่ต้ อ ง
ประมาณค่า หรื อ อิ ท ธิ พ ลจากขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า ง ซึ่ง ได้ ก ล่า วไปแล้ ว ก่ อ นหน้ า แต่เ พื่ อ ให้ ไ ด้
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากที่สุด ผู้วิจยั จึงทาการปรับแบบจาลองด้ วยการ
นาตัวแปรระดับกลุ่มที่ยกระดับจากคะแนนตัวแปรระดับบุคคลเข้ ามาวิเคราะห์ในแบบจาลอง และ
กาหนดให้ คา่ น ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรระดับบุคคล กับตัวแปรระดับกลุ่มที่ยกระดับจากตัวแปร
ระดับบุคคลมีคา่ เท่ากัน ซึ่งฮอค (Hox. 2002) เสนอว่าการกาหนดค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มให้ เท่ากันนี ้ ทาให้ แบบจาลองมีค่าดัชนีความกลมกลืนต่างๆดีขึ ้นกว่าการ
ปล่ อ ยให้ ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของแต่ล ะระดับ เป็ นอิ ส ระ ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ท าให้
แบบจาลองที่ศึกษาในครัง้ นี ้มี ค่าดัชนีความกลมกลืน ดัง นี ้ 𝑥 2 = 1117.272, df = 415, p = 0.0000,
CFI = 0.926, TLI = 0.912, RMSEA = 0.047, SRMR within = 0.040, SRMR between = 0.056, AIC
= 49349.376, BIC = 50093.636 และ Adjusted BIC = 49582.397 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบแบบจาลอง
ก่อนปรั บ และหลัง ปรั บ ปรากฏว่า แบบจ าลองก่อ นปรั บ มี ความกลมกลื น กับข้ อ มูลเชิ ง ประจัก ษ์
มากกว่า แต่เนื่องจากแบบจาลองหลังการปรับมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ และมีเส้ นอิทธิพลที่
อธิบายแบบจาลองได้ มากกว่า ผู้วิจยั จึงเลือกแบบจาลองหลังการปรั บมาใช้ ในการรายงานผลต่อไป
ซึง่ แบบจาลองนี ้มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน ดังต่อไปนี ้
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect Effect: IE)
และอิทธิ พลโดยรวม (Total Effect: TE) ของแบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างปั จจัย
เชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิ ต และความ
ตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานของพนักงานคุมประพฤติภายหลังการปรับ ที่แสดงด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล
มาตรฐาน
อิทธิพล

เส้ นทาง

Estimate

S.E.

Z

0.054
0.054

4.645 **
4.645 **

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่ งผลกระทบต่ อครอบครั ว
Effect from PERF to WIF (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
IE
TE

PERF  WIF
PERF  WIF

0.253
0.253

196
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Effect from PERFB to WIFB (อิทธิพลระดับกลุม่ )
DE
PERFB  WIFB
IE
TE
PERFB  WIFB
Effect from PSYCAP to WIF (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PSYCAP  WIF
IE
TE
PSYCAP  WIF
Effect from ROS to WIF (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
ROS  WIF
IE
TE
ROS  WIF
Effect from FTYPE to WIF (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FTYPE  WIF
IE
TE
FTYPE  WIF
Effect from OSUP to WIFB (อิทธิพลข้ ามระดับ)
DE
OSUP  WIFB
IE
TE
OSUP  WIFB
Effect from WLOAD to WIFB (อิทธิพลข้ ามระดับ)
DE
WLOAD  WIFB
IE
TE
WLOAD  WIFB

Estimate

S.E.

Z

0.494
0.494

0.128
0.128

3.865 **
3.865 **

- 0.291
- 0.291

0.042
0.042

- 6.858 **
- 6.858 **

- 0.075
- 0.075

0.040
0.040

- 1.885
- 1.885

- 0.035
- 0.035

0.043
0.043

- 0.823
- 0.823

- 0.289
- 0.289

0.077
0.077

- 3.770 **
- 3.770 **

- 0.024
- 0.024

0.076
0.076

- 0.315
- 0.315

197
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Effect from TRAN to WIFB (อิทธิพลข้ ามระดับ)
DE
TRAN  WIFB
IE
TRAN  OSUP  WIFB
TE
TRAN  WIFB
Effect from GEND to WIFB (อิทธิพลข้ ามระดับ)
DE
GEND  WIFB
IE
TE
GEND  WIFB

Estimate

S.E.

Z

- 0.196
- 0.196

0.059
0.059

-3.333 **
-3.333 **

- 0.174
- 0.174

0.074
0.074

- 2.348 *
- 2.348 *

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่ งผลกระทบต่ อการทางาน
Effect from PERF to FIW (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PERF  FIW
IE
TE
PERF  FIW
Effect from PERFB to FIWB (อิทธิพลระดับกลุม่ )
DE
PERFB  FIWB
IE
TE
PERFB  FIWB
Effect from PSYCAP to FIW (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PSYCAP  FIW
IE
TE
PSYCAP  FIW
Effect from ROS to FIW (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
ROS  FIW
IE
TE
ROS  FIW

0.250
0.250

0.061
0.061

4.085 **
4.085 **

0.389
0.389

0.153
0.153

2.541 *
2.541 *

- 0.315
- 0.315

0.043
0.043

- 7.370 **
- 7.370 **

- 0.091
- 0.091

0.039
0.039

- 2.335 *
- 2.335 *

198
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Effect from FSUP to FIW (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FSUP  FIW
IE
TE
FSUP  FIW
Effect from FTYPE to FIW (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FTYPE  FIW
IE
TE
FTYPE  FIW

Estimate

S.E.

Z

- 0.121
- 0.121

0.031
0.031

- 3.911 **
- 3.911 **

- 0.040
- 0.040

0.041
0.041

- 0.968
- 0.968

- 0.067
- 0.067

0.026
0.026

- 2.630 **
- 2.630 **

0.125
0.125

0.030
0.030

4.128 **
4.128 **

- 0.017
- 0.017

0.007
0.007

- 2.488 *
- 2.488 *

0.020
0.020

0.008
0.008

2.401 *
2.401 *

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในครอบครัว
Effect from WIF to FSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
WIF  FSAT
IE
TE
WIF  FSAT
Effect from COPE to FSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
COPE  FSAT
IE
TE
COPE  FSAT
Effect from PERF to FSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PERF  FSAT
IE
PERF  WIF  FSAT
TE
PERF  FSAT
Effect from PSYCAP to FSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PSYCAP  FSAT
IE
PSYCAPWIFFSAT
TE
PSYCAP  FSAT

199
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Effect from ROS to FSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
ROS  FSAT
IE
ROS  WIF FSAT
TE
ROS  FSAT
Effect from FSUP to FSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FSUP  FSAT
IE
TE
FSUP  FSAT

Estimate

S.E.

Z

- 0.047
0.005
- 0.042

0.023
0.003
0.023

- 2.028 *
1.520
- 1.795

0.843
0.843

0.025
0.025

33.244 **
33.244 **

- 0.287
- 0.287

0.048
0.048

- 5.990 **
- 5.990 **

0.144
0.144

0.050
0.050

2.864 **
2.864 **

- 0.072
- 0.072

0.022
0.022

- 3.294 **
- 3.294 **

0.263
0.083
0.347

0.062
0.020
0.053

4.241 **
4.176 **
6.502 **

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในงาน
Effect from WIF to JSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
WIF  JSAT
IE
TE
WIF  JSAT
Effect from COPE to JSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
COPE  JSAT
IE
TE
COPE  JSAT
Effect from PERF to JSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PERF  JSAT
IE
PERF  WIF  JSAT
TE
PERF  JSAT
Effect from PSYCAP to JSAT (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PSYCAP  JSAT
IE
PSYCAP  WIF  JSAT
TE
PSYCAP  JSAT

200
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Effect from OJUST to JSATB (อิทธิพลข้ ามระดับ)
DE
OJUST  JSATB
IE
TE
OJUST  JSATB

Estimate

S.E.

Z

0.958
0.958

0.045
0.045

21.387 **
21.387 **

0.169
0.169

0.034
0.034

5.030 **
5.030 **

0.196
0.196

0.044
0.044

4.404 **
4.404 **

- 0.305
- 0.011
- 0.056
- 0.372

0.040
0.005
0.016
0.036

- 7.683 **
- 2.197 *
- 3.604 **
- 10.267 **

- 0.077
- 0.003
- 0.014
- 0.094

0.019
0.001
0.005
0.022

- 4.068 **
- 2.177 *
- 2.707 **
- 4.297 **

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต
Effect from FSAT to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FSAT  QOL
IE
TE
FSAT  QOL
Effect from JSAT to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
JSAT  QOL
IE
TE
JSAT  QOL
Effect from WIF to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
WIF  QOL
IE
WIF  FSAT  QOL
WIF  JSAT  QOL
TE
WIF  QOL
Effect from PERF to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PERF  QOL
IE
PERF  WIF  QOL
PERFWIFFSATQOL
PERFWIFJSATQOL
TE
PERF  QOL

201
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Effect from PSYCAP to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PSYCAP  QOL
IE
PSYCAP  WIF  QOL
PSYCAP  JSAT  QOL
PSYCAPWIFFSATQOL
PSYCAPWIFJSATQOL
TE
PSYCAP  QOL
Effect from ROS to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
ROS  QOL
IE
ROS  WIF  QOL
ROS  FSAT  QOL
ROSWIF FSATQOL
ROSWIF JSATQOL
TE
ROS  QOL
Effect from FSUP to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FSUP  QOL
IE
FSUP  FSAT  QOL
TE
FSUP  QOL
Effect from FTYPE to QOL (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FTYPE  QOL
IE
FTYPE  WIF  QOL
FTYPEWIFFSATQOL
FTYPEWIFJSATQOL
TE
FTYPE  QOL

Estimate

S.E.

Z

0.360
0.089
0.052
0.003
0.016
0.520

0.061
0.016
0.016
0.002
0.005
0.057

5.853 **
5.407 **
3.152 **
2.020 *
5.853 **
9.054 **

0.023
- 0.008
0.001
0.004
0.020

0.013
0.004
0.001
0.003
0.016

1.795
- 1.827
1.465
1.616
1.210

0.143
0.143

0.028
0.028

5.060 **
5.060 **

0.011
0.000
0.002
0.013

0.013
0.001
0.002
0.016

0.814
0.778
0.818
0.820

202
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Estimate

S.E.

Z

- 0.193
- 0.193

0.042
0.042

- 4.644 **
- 4.644 **

0.220
0.055
0.275

0.070
0.014
0.072

3.127 **
3.945 **
3.807 **

0.215
0.215

0.072
0.072

2.978 **
2.978 **

0.056
0.054
0.014
0.123

0.023
0.022
0.005
0.031

2.380 *
2.429 *
2.722 **
4.004 **

- 0.090
- 0.064
- 0.068
- 0.051
- 0.016
- 0.289

0.040
0.025
0.022
0.017
0.005
0.036

- 2.266 *
- 2.587 *
- 3.138 **
- 3.011 **
- 3.405 **
- 8.032 **

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน
Effect from JSAT to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
JSAT  LEAVE
IE
TE
JSAT  LEAVE
Effect from WIF to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
WIF  LEAVE
IE
WIF  JSAT  LEAVE
TE
WIF  LEAVE
Effect from FIW to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FIW  LEAVE
IE
TE
FIW  LEAVE
Effect from PERF to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PERF  LEAVE
IE
PERF  WIF LEAVE
PERF  FIW  LEAVE
PERFWIFJSATLEAVE
TE
PERF  LEAVE
Effect from PSYCAP to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
PSYCAP  LEAVE
IE
PSYCAP  WIF  LEAVE
PSYCAP  FIW LEAVE
PSYCAP  JSAT  LEAVE
PSYCAPWIFJSATLEAVE
TE
PSYCAP  LEAVE

203
ตาราง 10 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Effect from ROS to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
ROS  LEAVE
IE
ROS  WIF  LEAVE
ROS  FIW  LEAVE
ROSWIFJSATLEAVE
TE
ROS  LEAVE
Effect from FSUP to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FSUP  LEAVE
IE
FSUP  FIW  LEAVE
TE
FSUP  LEAVE
Effect from FTYPE to LEAVE (อิทธิพลระดับบุคคล)
DE
FTYPE  LEAVE
IE
FTYPE  WIF  LEAVE
FTYPE  FIW  LEAVE
FTYPEWIFJSATLEAVE
TE
FTYPE  LEAVE
* p < 0.05, ** p < 0.01

Estimate

S.E.

Z

0.038
- 0.016
- 0.019
- 0.004
- 0.002

0.036
0.009
0.011
0.002
0.039

- 0.026
- 0.026

0.012
0.012

- 2.208 *
- 2.208 *

- 0.008
- 0.009
- 0.002
- 0.018

0.010
0.009
0.002
0.019

- 0.791
- 0.924
- 0.826
- 0.954

0.158
- 1.734
- 1.751
- 1.782
- 0.057

จากตาราง 10 แสดงค่าสัม ประสิ ทธิ์ อิทธิ พ ลมาตรฐานของปั จ จัยเชิ ง สาเหตุพ หุระดับ
หลังปรับแบบจาลอง สามารถสรุปได้ 6 ประเด็นหลัก ตามตัวแปรผลลัพธ์ของการศึกษาครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
ความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครั ว ได้ รั บอิ ทธิ พ ลทางตรงเชิ งบวก
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ จากการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.253 และได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
การสนับสนุนจากองค์การ และความหลากหลายทางเพศ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
- 0.291, - 0.289 และ - 0.174 ตามลาดับ แต่ได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบ อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ลักษณะครอบครัว และภาระงานของทีม โดยมี

204
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.075, - 0.035 และ- 0.024 ตามลาดับ อีกทังยั
้ งได้ รับอิทธิพล
ทางอ้ อมเชิ งลบอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ จากภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง ผ่านการสนับสนุนจาก
องค์การ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.196 นอกจากนี ้ยังพบว่าความขัดแย้ งที่เกิด
จากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวของกลุม่ ได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จาก
การยึดติดความสมบูรณ์แบบของกลุ่ม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.494 ซึ่งตัวแปร
สาเหตุเหล่านี ้สามารถร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว ได้ ร้อยละ 12.3
2. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ จากการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.250 และได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ความโดดเด่น ของบทบาทระหว่ า งงานกับ ครอบครั ว และการสนับ สนุน จากครอบครั ว โดยมี ค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พ ลมาตรฐานเท่ ากับ - 0.315, - 0.091 และ - 0.121 ตามล าดับ แต่ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงเชิ ง ลบอย่างไม่มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ จากลักษณะครอบครั ว โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ อิทธิ พ ล
มาตรฐานเท่ากับ - 0.040 นอกจากนีย้ งั พบว่าความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการ
ทางานของกลุ่ม ได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการยึดติดความสมบูรณ์
แบบของกลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.389 ซึ่งตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ได้ ร้อย
ละ 16.8
3. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว
ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จาก
กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด และการสนับสนุนจากครอบครัว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.125 และ 0.843 ตามลาดับ และได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ จากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.067 และ - 0.047 ตามลาดับ และ
ความพึงพอใจในครอบครัว ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ จากทุนทาง
จิตวิทยาเชิง บวก ผ่านความขัดแย้ ง ที่เกิ ดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครั ว โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.020 แต่ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิง บวกอย่างไม่มีนยั สาคัญ ทางสถิติ จาก
ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อ
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ครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.005 นอกจากนี ้ความพึงพอใจในครอบครัว
ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่งตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถร่ ว มกันอธิบายความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในครอบครัว ได้ ร้อยละ 77
4. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในงาน
ความพึง พอใจในงาน ได้ รั บอิ ทธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ จาก
กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และความยุติธรรมในองค์การ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.144, 0.263 และ 0.958 ตามลาดับ และได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิง
ลบอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ จากความขัดแย้ งที่ เกิ ดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครั ว โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.287 และความพึงพอใจในงานยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ
0.083 และได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ - 0.072 ซึ่งตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้สามารถร่ วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความพึงพอใจในงาน ได้ ร้อยละ 24.2
5. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต
คุณ ภาพชี วิ ต ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ จากความ
พึงพอใจในครอบครัว ความพึงพอใจในงาน และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่า กับ 0.169, 0.196 และ 0.360 ตามล าดับ และได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง ลบอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ จากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.305 และคุณภาพชีวิต ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ จากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผ่าน
ความพึง พอใจในงาน ผ่านความพึง พอใจในงานและความขัดแย้ ง ที่ เกิ ดจากงานส่ง ผลกระทบต่อ
ครอบครัว และผ่านความพึงพอใจในงานและความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครั ว
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.089, 0.052, 0.003 และ 0.016 ตามลาดับ นอกจากนี ้
คุณ ภาพชี วิต ยัง ได้ รับอิทธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ ง บวกอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ จากการสนับสนุน จาก
ครอบครัว ผ่านความพึงพอใจในครอบครัว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.143 แต่
ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงาน
กับ ครอบครั ว ผ่า นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากงานส่ง ผลกระทบต่อ ครอบครั ว ผ่า นความพึง พอใจใน
ครอบครัวและความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และผ่านความพึงพอใจในงานและ
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ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ
0.023, 0.001 และ 0.004 ตามลาดับ อีกทังยั
้ งได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวก จากลักษณะครอบครัว
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผ่านความพึงพอใจในครอบครัวและความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และผ่านความพึงพอใจในงานและความขัดแย้ งที่เกิด
จากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.011, 0.000 และ
0.002 ตามลาดับ นอกจากนี ้คุณภาพชีวิต ยัง ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผ่านความพึงพอใจในครอบครัว และผ่าน
ความพึงพอใจในงาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.011 และ - 0.056 ตามลาดับ
และยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบจากครอบครัว ผ่านความพึงพอใจในครอบครัวและความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และผ่านความพึงพอใจในงานและความขัดแย้ งที่เกิ ด
จากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ - 0.077, - 0.003
และ - 0.014 ตามลาดับ แต่คณ
ุ ภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงลบอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ
จากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความพึงพอใจในครอบครัว โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ - 0.008 ซึ่งตัวแปรสาเหตุเหล่านีส้ ามารถร่ วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคุณภาพชีวิต ได้ ร้อยละ 49.7
6. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จาก
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบ
ต่อการทางาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.220 และ 0.215 แต่ได้ รับอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.038 นอกจากนี ้ยังได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ จากความพึงพอใจในงาน และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ - 0.193 และ - 0.090 และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จากความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผ่านความพึงพอใจในงาน
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.055 และยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกจากการยึด
ติดความสมบูรณ์แบบ ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และผ่านความพึงพอใจในงานและความขัดแย้ งที่เกิดจาก
งานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.056, 0.054 และ 0.014
ตามลาดับ อีกทังความตั
้
งใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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จากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ผ่านความพึงพอใจในงาน และผ่านความพึง
พอใจในงานและความขัดแย้ งที่ เกิ ดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครั ว โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล
มาตรฐานเท่ากับ - 0.064, - 0.068, - 0.051 และ - 0.016 ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อม
เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการสนับสนุนจากครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัว
ส่งผลกระทบต่อการทางาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.026 แต่ความตังใจที
้ ่ จะ
เปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จากความโดดเด่นของบทบาทระหว่าง
งานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และผ่านความพึงพอใจในงานและความขัดแย้ งที่เกิดจากงาน
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว และจากประเภทของครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และผ่านความพึงพอใจ
ในงานและความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ - 0.016, - 0.019, - 0.004, - 0.008, - 0.009 และ - 0.002 ตามลาดับ ซึ่งตัวแปรสาเหตุเหล่านี ้
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ ร้อยละ 29.7
จากผลการวิเคราะห์ แบบจาลองพหุระดับในส่วนของอิทธิ พลระดับบุคคล และแบบจาลอง
ระดับ บุ ค คล มี ข้ อค้ นพบที่ น่ า สนใจที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น 2 ประเด็ น คื อ 1) ผลการวิ เ คราะห์
ความสัม พันธ์ เ ชิ ง สาเหตุระดับบุคคลเพี ยงระดับเดียว พบว่า ความขัดแย้ ง ที่ เกิ ดจากครอบครั ว ส่ง
ผลกระทบต่อการทางาน ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ในขณะที่ ใ นแบบจ าลองพหุร ะดับ พบอิ ท ธิ พ ลระหว่า ง 2 ตัว แปรนี อ้ ย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ และ 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระดับบุคคลเพียงระดับเดียว พบว่า
ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว อย่าง
มี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ในขณะที่ ในแบบจ าลองพหุระดับ พบอิทธิ พ ลระหว่าง 2 ตัวแปรนี อ้ ย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผล
ต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ ซึง่ สามารถสรุปเป็ นภาพประกอบได้ ดงั ภาพประกอบ 19
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ภาพประกอบ 19 แบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
ของพนักงานคุมประพฤติที่แสดงด้ วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับปั จจัย เชิ ง
สาเหตุส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้ วย ความโดดเด่นของบทบาท การยึดติดความสมบูรณ์แบบ และทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครัว ซึง่ ประกอบด้ วย การสนับสนุน
จากครอบครั ว และลัก ษณะของครอบครั ว กับ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ ม ขององค์ ก าร
ประกอบด้ วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ภาระ
งานของทีม และความหลากหลายทางเพศ ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว ซึ่ง
ประกอบด้ วย ความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ดจากงานส่ง ผลกระทบต่อครอบครั ว และความขัดแย้ ง ที่ เกิ ด จาก
ครอบครั วส่ง ผลกระทบต่อการทางาน และส่ง ผลที่ เกี่ ยวข้ องต่อตัวบุคคล คื อ คุณภาพชี วิต ผลที่
เกี่ ยวข้ องกับครอบครัว คือความพึงพอใจในครอบครัว และผลที่ เกี่ยวข้ องกับองค์การ ประกอบด้ วย
ความพึง พอใจในงาน และความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ยนงานของพนักงานคุม ประพฤติ ในบทนี เ้ ป็ นการ
นาเสนอภาพรวมของการวิจยั ซึง่ ผู้วิจยั แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 หัวข้ อ คือ กระบวนการวิจยั โดยสรุ ป
ผลที่ได้ จากการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กระบวนการวิจัยโดยสรุป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ
1.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ
1.3 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
ของพนักงานคุมประพฤติ
1.4 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงาน
กับครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติ
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ในฐานะของตัวแปรปรับความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจของพนักงานคุมประพฤติ
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรของงานวิจยั ครัง้ นี ้ มี 2 ส่วน ได้ แก่ สานักงานคุมประพฤติย่อยทัว่ ประเทศ ที่มีจานวน
พนักงานคุมประพฤติ 5 คนขึ ้นไป ซึ่งมีทงหมด
ั้
76 แห่ง และพนักงานคุมประพฤติ สังกัดกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม จากส านักงานคุมประพฤติย่อย จ านวน 1,826 คน ส าหรั บการเลื อกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้ วิธี สุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน ซึ่งทาให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั ง้ นี ป้ ระกอบด้ วย
สานักงานคุมประพฤติย่อย จานวน 60 แห่ง และพนักงานคุมประพฤติอย่างน้ อย สานักงานละ 5 คน ทา
ให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่ตงใจจะเก็
ั้
บอย่างน้ อยจานวน 710 คน แต่เมื่อเก็บข้ อมูลจริงพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เก็บ
กลับมาได้ และให้ ข้อมูลที่จาเป็ นครบถ้ วนสมบูรณ์ มีจานวนสูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ โดยประกอบด้ วย
สานักงานคุมประพฤติยอ่ ย จานวน 65 แห่ง และพนักงานคุมประพฤติจานวน 769 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1. ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.2 ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
2. ปัจจัยเชิงสาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
2.1.1 ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว
2.1.2 การยึดติดความสมบูรณ์แบบ
2.1.3 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของครอบครัว
2.2.1 ลักษณะของครอบครัว
2.2.2 การสนับสนุนจากครอบครัว
2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ
2.3.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2.3.2 ความยุตธิ รรมในองค์การ
2.3.3 ภาระงานของทีม
2.3.4 ความหลากหลายทางเพศ
2.3.5 การสนับสนุนจากองค์การ
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3. ผลของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
3.1 ผลที่เกี่ยวข้ องกับตัวบุคคล คือ คุณภาพชีวิต
3.2 ผลที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว คือ ความพึงพอใจในครอบครัว
3.3 ผลที่เกี่ยวข้ องกับงาน และองค์การ ได้ แก่
3.3.1 ความพึงพอใจในงาน
3.3.2 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
4. ตัว แปรปรั บ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความขัด แย้ ง ระหว่ า งงานกับ ครอบครั ว และความ
พึงพอใจ คือ กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยแบบสอบถามและแบบวัดจานวน 2 ชุดหลัก คือ
แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป และแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศกึ ษา จานวน 13 ชุด ได้ แก่ ความขัดแย้ งระหว่าง
งานกับครอบครัว ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างการทางานกับครอบครัว การยึดติดความสมบูรณ์
แบบ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมใน
องค์การ การสนับสนุนจากองค์การ กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ความพึงพอใจในครอบครั ว
ความพึงพอใจในงาน ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน และคุณภาพชีวิต ซึง่ เครื่ องมือที่ใช้ วดั ตัวแปรที่ศกึ ษาทุก
ตัว ผู้วิจยั ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้ วยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์
รายข้ อเพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือวัดด้ วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ คะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวม (Item-total Correlation) ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบวัดโดยการวิเคราะห์แบบจาลองการ
วัด และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง (Construct Reliability) และตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงเชิ ง โครงสร้ าง (Construct Validity) ของเครื่ อ งมื อ วัดทุ ก ตัว แปรด้ ว ยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึง่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังหมดอยู
้
ร่ ะหว่าง 0.706 ถึง 0.947
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติดงั นี ้
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติบรรยายสาหรับพรรณนาข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่าง และตัว
แปรในแบบจาลอง ได้ แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์แบบจาลอง
โครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุพ หุร ะดับ (Multilevel Structural Equation Modeling : MSEM)
ในการทดสอบปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับ (Cross-Level Interaction) ของสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ
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โดยใช้ โปรแกรม Mplus เพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ โดยใช้ แนว
ทางการวิเคราะห์ของพรี เชอร์ , ไซเฟอร์ และชาง (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) ซึง่ ประกอบด้ วย
4 ขันตอน
้
และแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดตัวแปรพหุระดับของเฉิน, แมทธิว และบลีส
(Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ซึ่งประกอบด้ วยการทดสอบ 5 ขัน้ ตอน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของปั จ จัย ส่ ว นบุค คล ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มของครอบครั ว ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อมขององค์การ ที่สง่ ผลต่อความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ทิศทาง และส่งผลที่
เกี่ยวข้ องกับตัวบุคคล ครอบครัว และองค์การ
3. การวิเคราะห์อิทธิ พลปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร เป็ นการวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ ที่ใช้ ในการ
จัดการความเครี ย ด ปรั บเปลี่ ยน (Moderate) ความสัม พันธ์ ระหว่างความขัด แย้ ง ระหว่างงานกับ
ครอบครั ว และความพึงพอใจในงานและครอบครั วหรื อไม่ ด้ วยวิธีการไม่กาหนดผลคูณ (Klein; &
Moosbrugger. 2000) โดยใช้ วิ ธี LMS (Latent Moderated Structural Equation) ในการวิ เ คราะห์
ข้ อมูล
ผลที่ได้ จากการวิจัย
ผู้วิจยั นาเสนอการสรุปผลการวิจยั ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่า งระดับ ส านัก งานย่อ ย มี 65 ส านัก งาน ซึ่ง ประกอบด้ ว ยกลุ่ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ น
พนักงานคุมประพฤติ ตังแต่
้ 5 คน ถึง 16 คน เฉลี่ยสานักงานละ 11.8 คน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
พนักงานคุมประพฤติ มีจานวน 769 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 486 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.2
อายุระหว่าง 19 - 60 ปี และมีอายุเฉลี่ย 38.8 ปี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 658 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 85.6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกัน จานวน 371 คน รองลงมามีสถานภาพสมรส
โสด จานวน 234 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.2 และร้ อยละ 30.4 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ไม่มีบตุ ร จานวน 347
คน รองลงมา มีบตุ ร 1 คน จานวน 208 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.1 และ ร้ อยละ 27 ตามลาดับ นอกจากนี ้
พนักงานคุมประพฤติสว่ นใหญ่เป็ นข้ าราชการ จานวน 388 คน รองลงมาเป็ นพนักงานราชการ จานวน
364 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 และร้ อยละ 47.3 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างปั จจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ ที่ส่งผลต่อ
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิ ต และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ พบว่า แบบจาลองที่นาเสนอในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีคา่ ดัชนีความกลมกลืน ดังนี ้
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𝒳 2 = 1117.272, df = 415, p = 0.0000, CFI = 0.926, TLI = 0.912, RMSEA = 0.047, SRMR within
= 0.040 และ SRMR between = 0.056 ซึ่งผู้วิจัยสรุ ปการทดสอบสมมติฐ านในการวิจัยครั ง้ นี ข้ อง
แบบจาลองดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในครอบครัว ผ่ านความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว
1. ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่ วน
ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่น
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจาก
งานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.2 ความพึง พอใจในครอบครั ว ได้ รับอิทธิ พ ลจากการยึดติด
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความสมบูรณ์แบบ ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว
1.3 ความพึ ง พอใจในครอบครั ว ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทุนทาง
เป็ นไปตามสมมติฐาน
จิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว
1.4 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่น ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.5 ความพึง พอใจในครอบครั ว ได้ รับอิทธิ พ ลจากการยึดติด ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความสมบูรณ์ แบบ ผ่า นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากครอบครั ว ส่ง ผล
กระทบต่อการทางาน
1.6 ความพึ ง พอใจในครอบครั ว ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทุนทาง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
จิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบ
ต่อการทางาน
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2. ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่ ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
เกี่ยวข้ องกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
2.1 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
จากครอบครั ว ผ่านความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ดจากงานส่ง ผลกระทบต่อ
ครอบครัว
2.2 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะของ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ครอบครั ว ผ่ า นความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากงานส่ ง ผลกระทบต่ อ
ครอบครัว
2.3 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
จากครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบ
ต่อการทางาน
2.4 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะของ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
การทางาน
3. ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่ ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
เกี่ ย วข้ อ งกับ การท างาน ผ่า นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากงานส่ ง ผล
กระทบต่อครอบครัว
3.1 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากภาระงานของ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีม ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
3.2 ความพึ ง พอใจในครอบครั ว ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
หลากหลายทางเพศ ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว
3.3 ความพึงพอใจในครอบครัว ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
จากองค์ ก าร ผ่ า นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากงานส่ง ผลกระทบต่อ
ครอบครัว
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในงาน ผ่ านความขัดแย้ งระหว่ างงานกับครอบครัว
1. ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่วนบุคคล ผ่าน เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่ วน
ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่นของ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
บทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงาน
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.2 ความพึง พอใจในงาน ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการยึดติดความ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมบูรณ์ แบบ ผ่ า นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากงานส่ ง ผลกระทบต่อ
ครอบครัว
1.3 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากทุนทางจิตวิทยาเชิง
เป็ นไปตามสมมติฐาน
บวก ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.4 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิ พลจากความโดดเด่นของ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
บทบาทระหว่ า งงานกับ ครอบครั ว ผ่ า นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จาก
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.5 ความพึง พอใจในงาน ได้ รับอิทธิ พ ลจากการยึดติดความ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมบูรณ์แบบ ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
การทางาน
1.6 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากทุนทางจิตวิทยาเชิง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
บวก ผ่านความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากครอบครั วส่ง ผลกระทบต่อ การ
ทางาน
2. ความพึ ง พอใจในงาน ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสภาพแวดล้ อมที่ ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
เกี่ยวข้ องกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
2.1 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจาก ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ครอบครั ว ผ่ า นความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากงานส่ ง ผลกระทบต่ อ
ครอบครัว
2.2 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะครอบครัว ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
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2.3 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจาก ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
การทางาน
2.4 ความพึงพอใจในงาน ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะครอบครัว ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต ผ่ านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่ งผลกระทบต่ อครอบครัว
1. คุณ ภาพชี วิ ต ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย ส่ว นบุค คล ผ่า นความ เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่ วน
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิ พลจากความโดดเด่นของบทบาท ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระหว่างงานกับครอบครั ว ผ่านความขัดแย้ ง ที่ เกิ ดจากงานส่งผล
กระทบต่อครอบครัว
1.2 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
1.3 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผ่าน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2. คุณ ภาพชี วิต ได้ รับอิทธิ พ ลจากสภาพแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ องกับ ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
องค์การ ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
2.1 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.2 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิ พลจากความยุติธรรมในองค์ก าร ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.3 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากองค์การ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.4 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากภาระงานของทีม ผ่านความ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
2.5 คุณภาพชีวิต ได้ รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางเพศ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว

217
ตาราง 11 (ต่อ)
สมมติฐานในการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความตัง้ ใจที่จะเปลี่ยนงาน ผ่ านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่ งผล
กระทบต่ อการทางาน
1. ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่ วน
ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.1 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากความโดดเด่น ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจาก
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
1.2 ความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ย นงาน ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการยึดติ ด
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความสมบูรณ์ แบบ ผ่า นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากครอบครั ว ส่ง ผล
กระทบต่อการทางาน
1.3 ความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ย นงาน ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทุ น ทาง
เป็ นไปตามสมมติฐาน
จิตวิทยาเชิงบวก ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบ
ต่อการทางาน
2. ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่ วน
เกี่ยวข้ องกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผล
กระทบต่อการทางาน
2.1 ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุน
จากครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบ
ต่อการทางาน
2.2 ความตัง้ ใจที่ จ ะเปลี่ ย นงาน ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะ
ครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
การทางาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 11 (ต่อ)
สมมติฐานในการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
กลยุทธ์ ท่ ใี ช้ ในการจัดการความเครียด เป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ ระหว่ างความขัดแย้ ง
ระหว่ างงานกับครอบครัวและความพึงพอใจ
1. กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจั ด การความเครี ยด เป็ นตั ว แปรปรั บ ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว และความพึงพอใจในครอบครัว
2. กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ในการจั ด การความเครี ยด เป็ นตั ว แปรปรั บ ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด จากครอบครั ว ส่ ง
ผลกระทบต่อการทางาน และความพึงพอใจในงาน
จากตาราง 11 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ผ่านความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว
1.1 มีเพียงปั จจัยส่วนบุคคลเท่านัน้ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึง่ ประกอบด้ วย ความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงาน
กับครอบครัว การยึดติดความสมบูรณ์แบบ และทุนทางจิตวิ ทยาเชิงบวก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.005, 0.020 และ - 0.017 ตามลาดับ
1.2 มีเพียงปั จจัยส่วนบุคคลเท่านัน้ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่งประกอบด้ วย การยึดติดความสมบูรณ์ แบบ และทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.072 และ 0.083 ตามลาดับ
1.3 มีเพียงปั จจัยส่วนบุคคลเท่านัน้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจาก
งานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่งประกอบด้ วย การยึดติดความสมบูรณ์แบบ และทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.077 และ 0.089 ตามลาดับ และนอกจากที่การ
ยึดติดความสมบูรณ์ แบบ และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จะมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิต ผ่าน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวแล้ ว ยังผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่ง ผล
กระทบต่อ ครอบครั ว กับ ความพึง พอใจในครอบครั ว และกับ ความพึง พอใจในงานด้ ว ย โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.003, - 0.014, 0.003 และ 0.016 ตามลาดับอีกด้ วย
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1.4 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัว
ส่งผลกระทบต่อการทางาน ประกอบด้ วยปัจจัยส่วนบุคคล ซึง่ ได้ แก่ การยึดติดความสมบูรณ์แบบ และ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เกี่ ยวข้ องกับครอบครัว คือ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.054, - 0.068 และ - 0.026 ตามลาดับ
2. กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ย ด ไม่เป็ นตัวแปรปรั บความสัม พันธ์ ระหว่างความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวและความพึงพอใจ
การอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจยั อภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ตามสมมติฐานของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
จากผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปั จจัยส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจใน
ครอบครัว ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ได้ แก่ ความโดดเด่นของบทบาท
ระหว่างงานกับครอบครัว การยึดติดความสมบูรณ์แบบ และทุนทางจิตวิ ทยาเชิงบวก โดยพนักงานคุม
ประพฤติที่มีความผูกพันกับบทบาทภายในครอบครัว มีการยึดติดความสมบูรณ์แบบสูง และมีทนุ ทาง
จิตวิทยาเชิงบวกต่า ทังยั
้ งมีความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวในระดับสูง จะมีความ
พึงพอใจในครอบครัวมาก ในขณะที่พนักงานคุมประพฤติที่มีความผูกพันกับบทบาทของการทางาน มี
การยึดติดความสมบูรณ์แบบต่า และมีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวกสูง ทังยั
้ งมีความขัดแย้ งที่เกิดจากงาน
ส่ง ผลกระทบต่อครอบครั วในระดับ ต่า จะมี ความพึง พอใจในครอบครั ว น้ อ ย และที่ เป็ นเช่นนี อ้ าจ
เนื่องจากการที่พนักงานคุมประพฤติม่งุ ที่จะทาให้ ให้ มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ ต้ องทุ่มเทให้ แก่การ
ทางานมากเป็ นพิเศษ แต่เมื่อมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกน้ อย อาจทาให้ ไม่สามารถจัดการกับความ
ขัดแย้ งระหว่างบทบาทที่เกิดขึน้ ได้ จนอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งที่เกิดจากบทบาทของการทางาน
ส่งผลกระทบต่อบทบาทภายในครอบครัวขึ ้น ประกอบกับการเป็ นผู้ที่ให้ ความสาคัญกับบทบาทภายใน
ครอบครัว ในที่สุดอาจเลือกที่จะทางานให้ บรรลุตามหน้ าที่ และมุ่งให้ ความสาคัญกับครอบครั วเป็ น
หลัก จึงทาให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว และส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจในครอบครัวมากอีก
ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาก่ อ นหน้ า ที่ พ บว่า ความโดดเด่น ของบทบาทระหว่า งงานกับ
ครอบครัว ส่งผลต่อความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว (Noor. 2004, Gahan; &
Abeysekera. n.d., Stoner; Hartman; & Raj. n.d.) นอกจากนี ้ งานวิจยั ของมิทเชลสัน (Mitchelson.
2009) ที่ศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์ แบบและความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และพบว่า
การยึดติดความสมบูรณ์แบบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว และยัง
สอดคล้ องกับการศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล
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จากประเทศจีน และพบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ส่งผลทางลบต่อความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผล
กระทบต่อครอบครัว (Wang; et al. 2012) และความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สง่ ผลทางลบต่อความพึงพอใจในครอบครัว (Kossek; & Ozeski. 1998) ประกอบกับ
แนวคิดของฟรอน และคนอื่นๆ (Frone; et al. 1992) ที่เสนอว่าความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว ส่งผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว
2. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในงาน ผ่านความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
จากผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปั จจัยส่วนบุคคลเท่านัน้ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งาน ผ่านความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ดจากงานส่ง ผลกระทบต่อครอบครั ว ซึ่ง ประกอบด้ วย การยึดติดความ
สมบูรณ์แบบ และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยพนักงานคุมประพฤติที่มีการยึดติดความสมบูรณ์ แบบ
ต่า และมีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวกสูง ทังยั
้ งมี ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ใน
ระดับต่า จะมีความพึงพอใจในงานมาก ในขณะที่พนักงานคุมประพฤติที่มีการยึดติดความสมบูรณ์
แบบสูง และมีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวกต่า ทังยั
้ งมีความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
ในระดับสูง จะมีความพึงพอใจในงานน้ อย และที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องจากลักษณะงานคุมประพฤติที่มี
ความหลากหลาย และต่อเนื่อง ทังงานเอกสารและงานภาคสนาม
้
ที่ต้องใช้ ความระมัดระวัง ด้ วยความ
จาเป็ นที่จะต้ องคานึง ถึงกฎระเบียบต่างๆแต่ต้องอาศัยความยื นหยุ่น ในการทางานเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากต้ องทางานร่วมกับภาคประชาชน เช่น ผู้ถกู คุมประพฤติ ครอบครัวของผู้ถกู คุมประพฤติ และ
ชุม ชนรอบข้ า ง เป็ น ต้ น รวมถึ ง หน่ว ยงานราชการ เช่น ศาล และต ารวจ เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานคุมประพฤติ จะประเมินตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตั ิงาน อีก
ทัง้ ผลการปฏิบัติง านของพนักงานคุมประพฤติแต่ละคน จะถูกใช้ เ ป็ นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ ของ
สานักงานคุมประพฤติย่อยนันๆ
้ และผลสัมฤทธิ์ของสานักงานย่อยทัว่ ประเทศ ซึง่ จะถูกใช้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของผลสัมฤทธิ์ของกรมคุมประพฤติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2557: ออนไลน์)
ดังนัน้ การที่พนักงานคุมประพฤติมีการกาหนดเป้าหมายในการทางานที่เป็ นไปได้ ใช้ ความพยายาม
เพื่อให้ ทกุ อย่างออกมาดีที่สดุ โดยไม่จาเป็ นต้ องสมบูรณ์แบบ และไม่มีความกังวลเรื่ องความผิดพลาด
เนื่องจากคิดว่าความผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ และสามารถรับรู้ความสามารถของตนเองตามความเป็ นจริ ง
มองสิ่งต่างๆในแง่ดี มีความต้ องการที่จะประสบความสาเร็ จโดยมีแรงจูงใจ และมีการวางแผนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นได้ อย่าง
เหมาะสม จะส่งผลให้ พนักงานคุมประพฤติมีปัญหาเรื่ องบทบาทภายในครอบครัว ในแง่ของเวลาที่ใช้
ความเครี ยดที่เกิดขึ ้น และพฤติกรรมที่ค้ นุ เคยของบทบาทภายในครอบครัว ก้ าวก่ายบทบาทของการ
ทางานในแง่ของเวลา ความเครี ยด และพฤติกรรมน้ อยกว่า จึงส่งผลให้ มีความพึงพอใจในการทางาน
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาการยึดติดความสมบูรณ์แบบและความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว
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และพบว่า การยึดติดความสมบูรณ์ แบบมี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับความขัดแย้ ง ระหว่างงานกับ
ครอบครัว (Mitchelson. 2009) และยังสอดคล้ องกับการศึกษาความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว
และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลจากประเทศจีน และพบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ส่งผลทางลบ
ต่อ ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากครอบครั ว ส่ง ผลกระทบต่อ การท างาน (Wang; et al. 2012) แต่ก ารที่
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ไม่พบว่า ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ไม่ส่งผลต่อ
ความพึง พอใจในงาน ซึ ่ง ขัด แย้ ง กับ ผลการศึก ษาของ นามายานเด, จูฮ าริ และยาคอป
(Namayandeh; Juhari; & Yaacob. 2011) ศึก ษาผลกระทบของความขัด แย้ ง ระหว่า งงานกับ
ครอบครัว ที่มีตอ่ ความพึง พอใจในงานและครอบครัว และพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวและความพึงพอใจในงาน จากผลการศึกษาครัง้ นี ้
แสดงให้ เ ห็น ว่า ไม่ว ่า พนัก งานคุม ประพฤติจ ะมีปั ญ หาที ่เ กิด จากบทบาทภายในครอบครัว ไม่
สอดคล้ องกับเวลาทางาน ความเครี ยดต่อการทางาน และพฤติกรรมที่จาเป็ นในการทางานสูง ขึ ้น
หรื อลดลงก็ตาม ไม่มีผ ลต่อระดับความพึง พอในงานที่ม ากขึ ้นหรื อลดลง อาจเนื่องจากพนักงาน
คุมประพฤติจาเป็ นต้ องทางานให้ ได้ ตามเป้าหมายที่กาหนด ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วว่า ผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานคุมประพฤติแต่ละคน จะถูกใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของผลสัมฤทธิ์ของสานักงานคุมประพฤติย่อย
นัน้ ๆ และผลสัม ฤทธิ์ ข องส านัก งานย่ อ ยทั่ว ประเทศ ซึ่ ง จะถูก ใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผลสัม ฤทธิ์ ข อง
กรมคุม ประพฤติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ. 2557) จึง อาจท าให้ พ นัก งาน
คุม ประพฤติต้ อ งทุ่ม เทกับ การท างาน และมีค วามพึง พอใจในงานหากสามารถท างานได้ บ รรลุ
เป้า หมายที่กาหนด จนไม่มีเ วลานึก ถึง ปั ญ หาที่เ กิด จากบทบาทของครอบครัว ในช่ว งเวลาของ
การทางานแต่อย่างใด
3. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว
จากผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจัยส่วนบุคคลเท่านัน้ ที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต ผ่านความ
ขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่งประกอบด้ วย การยึดติดความสมบูรณ์แบบ และ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และนอกจากที่การยึดติดความสมบูรณ์แบบ และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จะ
มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิต ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครั ว แล้ ว
ยังผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว กับความพึงพอใจในครอบครัว และกับ
ความพึงพอใจในงานด้ วย โดยพนักงานคุมประพฤติที่มีการยึดติดความสมบูรณ์แบบต่า และมีทนุ ทาง
จิตวิทยาเชิงบวกสูง ทังยั
้ งมี ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ในระดับต่า ประกอบ
กับมีความพึงพอใจในงาน และครอบครัวระดับสูง จะมีความคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ในขณะที่พนักงาน
คุมประพฤติที่มีการยึดติดความสมบูรณ์แบบสูง และมีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวกต่า ทังยั
้ งมี ความขัดแย้ ง
ที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวในระดับสูง ประกอบกับมีความพึงพอใจในงาน และครอบครัว
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น้ อย จะมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ แ ย่ ก ว่ า สอดคล้ องกั บ ข้ อค้ น พบข้ อ 2 คื อ เมื่ อ พนัก งานคุม ประพฤติ
ไม่ยึดติดว่างานที่ ทาต้ องสมบูรณ์ แบบแล้ ว ประกอบกับการมี ทุนทางจิ ตวิยาเชิง บวกที่สูง สามารถ
จัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเกี่ยวกับการทางานที่มีลกั ษณะหลากหลาย ดังที่ได้ เคยกล่าวไปแล้ ว
และปั ญหาที่เกิดบทบาทภายในครอบครัวที่ต้ องรับผิดชอบได้ อย่างดี ย่อมส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างบทบาทที่เกิดจากการทางานไปกระทบกับบทบาทภายในครอบครัวน้ อยกว่า จึงทาให้ มีความ
พึงพอใจกับทังสองบทบาท
้
คือ บทบาทของการทางาน และบทบาทภายในครอบครัว สิ่งที่ตามมาคือ
พนักงานคุม ประพฤติจ ะรั บ รู้ ว่า ตนเองมี คุณภาพชี วิต ที่ ดี ที่ สามารถบริ หารจัดการบทบาททัง้ สอง
บทบาทได้ อย่างลงตัวนัน่ เอง ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาก่อนหน้ าที่ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
คุณภาพชีวิตในการทางาน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักการตลาดในประเทศเวีย ดนาม ซึ่งพบว่า
ทุนทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวก ส่ง ผลทางบวกต่อคุณภาพชี วิต (Nguyen; & Nguyen. 2012) นอกจากนี ้
ยัง สอดคล้ องกับผลการศึก ษาความสัม พันธ์ ระหว่างความสมดุล ย์ ระหว่างงานกับ ครอบครั ว และ
คุณภาพชีวิต ที่พบว่า ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิต (Greenhaus; Collins; & Shaw. 2003) นอกจากนี ้ยังพบว่าความขัดแย้ งระหว่างงานกับ
ครอบครั ว เป็ นตัว แปรคั่น กลางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการยึ ด ติ ด ความสมบู ร ณ์ แ บบเชิ ง ลบ
(Maladaptive Perfectionism) กั บ ความพึ ง พอใจในงาน (Ahmad; & Ngah. 2011) ทั ง้ นี จ้ ากผล
การศึกษาครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่า พนัก งานคุมประพฤติที่มีการรับรู้ ความสามารถของตนเองตามความ
เป็ นจริ ง มองโลกในแง่ดี มีแรงจูงใจเชิงบวกที่ต้องการที่จะประสบความสาเร็ จ และสามารถจัดการกับ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งระหว่ า งบทบาท ด้ ว ยปรั บ ตัว ให้ เข้ าไปกั บ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ดี จะทาให้ มีความพึงพอใจในงานและครอบครัว ตลอดจนรับรู้ว่าตนเองมีสขุ ภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดี
4. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่ง ผล
กระทบต่อการทางาน
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ งที่
เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน ประกอบด้ วยปั จจัยส่วนบุคคล ซึง่ ได้ แก่ การยึดติดความ
สมบูรณ์แบบ และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว คือ การ
สนับสนุนจากครอบครั ว โดยพนักงานคุม ประพฤติที่มี การยึดติดความสมบูรณ์ แบบมาก มีทุนทาง
จิตวิทยาน้ อย และได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวน้ อย จะเกิดความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผล
กระทบต่อการทางานมากกว่า และจะมีความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานมากกว่า พนักงานคุมประพฤติที่มี
การยยึดติดความสมบูรณ์ แบบน้ อย มีทุนทางจิตวิทยามาก จะเกิดความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครั ว
ส่งผลกระทบต่อการทางานน้ อยกว่า และจะมีความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานน้ อยกว่าอีกด้ วย ที่เป็ นเช่นนี ้
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อาจเนื่องจาก ลักษณะงานของพนักงานคุม ประพฤติที่กล่าวไปแล้ วก่อนหน้ า ว่าเป็ นงานที่มี ความ
หลากหลาย และต้ องใช้ ความละเอียดรอบคอบในการทางาน ประกอบกับต้ องมีความยืดหยุ่น แต่ต้อง
รักษากฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่ งครัด ดังนัน้ คนที่ รับรู้ ความสามารถของตนเองตามความเป็ นจริ ง
สามารถประเมินสถานการณ์ เพื่อที่จะจูงใจตนเองไปสู่ความสาเร็ จ ยอมรับว่าความผิดพลาดหรื อการ
ไม่เป็ นไปตามแผน สามารถเกิดขึ ้นได้ ไม่ยึดติดว่างานทุกอย่างต้ องเป็ นอย่างที่คิดเสมอไป และมีความ
ยืดหยุ่น จะส่งผลให้ มีความขัดแย้ งที่เกิดจากบทบาทภายในครอบครัวที่จะกระทบกับบทบาทของการ
ทางานน้ อยกว่า และจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานน้ อยกว่าอีกด้ วย
5. กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความเครี ยด ไม่เป็ นตัวแปรปรั บความสัม พันธ์ ระหว่างความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวและความพึงพอใจ แสดงให้ เห็นว่า ไม่ว่าพนักงานคุมประพฤติจะใช้
กลยุทธ์ในการจัดการความเครี ยด ทังกลยุ
้ ทธ์การผูกพัน และกลยุทธ์การไม่ยึดติดมากหรื อน้ อยเพียงใด
ก็ ไ ม่ทาให้ ความสัม พันธ์ ระหว่างความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ดจากงานส่ง ผลกระทบต่อ ครอบครั วและความ
พึงพอใจในครอบครัว และระหว่างความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางานและ
ความพึงพอใจในงานมากขึ ้นหรื อลดลง
ข้ อเสนอแนะ
ในการนาเสนอข้ อเสนอแนะสาหรับผลการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีการนาเสนอไว้ 3 ประเด็น ได้ แก่
ข้ อเสนอแนะเชิ งทฤษฎี ข้ อเสนอแนะในการน าไปใช้ และข้ อเสนอแนะในการวิ จัยครั ง้ ต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
1.1 ผลการศึกษาครัง้ นี ้ พบความสัมพันธ์ ของตัวแปรทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม จานวน
5 ตัวแปร ได้ แก่ การยึดติดความสมบูรณ์แบบ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผล
กระทบต่อครอบครัว ความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และความพึงพอใจใน
งาน ซึ่งเรี ยกความสัมพันธ์ ของตัวแปรลักษณะนี ้ว่า Homologous Multilevel Relationship (Chen; Bliese;
& Mathieu. 2005) โดยแม้ ว่าพื ้นฐานทางทฤษฎีของตัวแปรเหล่านี ้จะเป็ นตัวแปรระดับบุคคลก็ตาม แต่ผล
การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า ขอบเขตของการอธิบายของตัวแปรทัง้ 5 ตัวแปร ขยายไปมากกว่าการอธิ บาย
ความหมายของระดับบุคคล โดยสามารถอธิบายในระดับกลุ่มได้ ดีกด้ วย ดังนันจึ
้ งการขยายขอบเขตเชิ ง
ทฤษฎี ที่จะนาไปใช้ อ้างอิงและอธิบายทฤษฎีระดับกลุม่ ได้ เพิ่มมากขึ ้น
1.2 ผลการศึกษาครัง้ นีย้ ังพบอิทธิ พลทัง้ ทางตรง และทางอ้ อมของการยึดติดความสมบูรณ์
แบบ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และความโดดเด่นของบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ต่อคุณภาพชีวิต
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ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ในขณะที่การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงาน ผ่านความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
ซึ่งข้ อค้ นพบดังกล่าว เป็ นการสนับสนุนให้ แนวคิด ความขัด แย้ ง จากการที่ ง านเข้ า ไปก้ าวก่ า ยชี วิ ต
ครอบครัว และความขัดแย้ งที่เกิดจากการที่ครอบครัวเข้ าไปก้ าวก่ายการทางาน จากแนวคิดของฟรอน
และคนอื่นๆ (Frone; et al. 1992) มีความชัดเจนขึ ้นในการบริบทการศึกษาวิจยั ไทย
2. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ จาแนกตามผลการศึกษา ดังนี ้
2.1 จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า การที่จะทาให้ พนักงานคุมประพฤติสามารถจัดการกับปั ญหา
ที่เกิดจากเวลา ความเครี ยด และพฤติกรรม ในบทบาทของการทางาน ก้ าวก่ายบทบาทภายในครอบครั ว
และบทบาทของครอบครัว ก้ าวก่ายบทบาทของการทางานได้ ดี มีความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจ
ในครอบครัว ตลอดจนไม่มีความคิดที่ จะเปลี่ยนงานนัน้ กรมคุมประพฤติ จึงควรจัดโครงการฝึ กอบรมให้
พนักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ ได้ มีการยึดติดความสมบูรณ์แบบที่เหมาะสม ตลอดจนมีทนุ ทางจิตวิทยา
ในการทางานเพิ่มมากขึ ้น เพื่อให้ พนักงานคุมประพฤติสามารถทางานในพื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น โดยการฝึ กอบรมอาจมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมฝึ กอบรม ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เกิดขึ ้นจากการทางานจริ ง และแสดงบทบาทสมมติ เพื่อฝึ กใช้ ทกั ษะที่ได้ ฝึกอบรมไป โดยมีผ้ ทู รงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้ องกับการทางานคุมประพฤติ และนักวิชาการ เป็ นผู้ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการนาทักษะที่เรี ยนรู้ ไปใช้
และสิ่งสาคัญ คือการติดตามและประเมินผลการฝึ กอบรม โดยอาจใช้ ระบบเครื อข่าย สาหรับผู้เข้ าฝึ กอบรม
ในรุ่นเดียวกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็ นการสื่อสาร 2 ทางที่ตอ่ เนื่องและเป็ นการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานได้ อย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย
2.2 ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ยังพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ เกิดการสนับสนุนจาก
องค์การ และส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ดังนัน้ เพื่อให้ พนักงาน
คุมประพฤติ มีความขัดแย้ งระหว่างบทบาทที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัวน้ อยนัน้ ผู้อานวยการ
สานักงานคุมประพฤติย่อย ซึ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชาและทางานใกล้ ชิดกับพนักงานคุมประพฤติโดยตรง ควร
จะเป็ นแบบอย่างที่ดี น่าเชื่อถือ และควรมีบทบาทเป็ นพี่เลี ้ยงในการทางาน ด้ วยการจูงใจให้ พนักงานคุม
ประพฤติพฒ
ั นาตัวเองไปในทิศทางที่เหมาะสมของแต่ละคน และคอยสนับสนุนทังทางด้
้
านสิ่งของที่จาเป็ น
และสนับสนุนด้ านจิตใจทังเรื
้ ่ องของการทางาน และเรื่ องส่วนตัว เพื่อให้ พนักงานคุมประพฤติร้ ูสึกว่าไม่ถูก
ทอดทิ ้ง เมื่อต้ องการความช่วยเหลือ อันจะส่งผลให้ พนักงานคุมประพฤติมีความขัดแย้ งระหว่างบทบาทที่
เกิดจากการทางานส่งผลกระทบต่อบทบาทภายในครอบครัวน้ อยลงได้
2.3 นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัว ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่ จะ
เปลี่ยนงาน ดังนัน้ เพื่อให้ พนักงานคุมประพฤติไม่มีความต้ องการที่จะเปลี่ยนงาน กรมคุมประพฤติ ควร
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จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ให้ แก่สานักงานคุมประพฤติย่อยแต่ละ
แห่ง และสานักงานคุมประพฤติย่อยแต่ละแห่ง ควรให้ ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ด้ วยการ
หลักดันให้ พนักงานคุมประพฤตินาสมาชิกในครอบครัว เข้ าร่วมกิจกรรมกับพนักงานคุมประพฤติ เพื่อที่จะ
ได้ ซึมซับความเป็ นพนักงานคุมประพฤติ และจะนามาซึ่งความเข้ าใจในลักษณะงานที่ หลากหลาย มี
ปริ มาณมาก เพื่ อที่ จะได้ ไม่กดดันพนักงานคุมประพฤติให้ เกิ ดความขัดแย้ งระหว่างบทบาท (Giggs;
Casper; &Eby. 2013) ซึ่งจะส่งผลให้ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของพนักงานคุมประพฤติดีขึ ้น อันจะ
ทาให้ พนักงานคุมประพฤติมีตงใจที
ั ้ ่จะทางานเป็ นพนักงานคุมประพฤติต่อไป ซึ่งทาให้ กรมคุมประพฤติ
ไม่ต้องเสียทรัพยากรบุคคลที่สาคัญไปอีกด้ วย
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ไม่พบอิทธิพลของลักษณะของครอบครัวที่ส่งผลต่อทังความขั
้
ดแย้ ง
ที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว และความขัดแย้ งที่เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
อาจเนื่องจากลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นแบบครอบครัวเดี่ยว ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 78.6
จึงอาจทาให้ ผลการวิจัยเกิ ดความคลาดเคลื่ อน ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้ ต่อไป ควรนาลักษณะครอบครั ว
มาเป็ นตัวแปรควบคุม (Control Variable) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ อาศัยอยู่ในครอบครั วเดี่ยว หรื อ
ครอบครัวขยาย เพื่อลดอิทธิพลของลักษณะของครอบครัวที่อาจมีตอ่ ตัวแปรอื่นๆ
3.2 ผลการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า มีตวั แปร 5 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ ของตัวแปรทัง้ ระดับ
บุคคลและระดับกลุม่ (Homologous Multilevel Relationship) ประกอบด้ วย การยึดติดความสมบูรณ์
แบบ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความขัดแย้ งที่เกิดจากงานส่งผลกระทบต่อครอบครัว ความขัดแย้ งที่เกิด
จากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน และความพึงพอใจในงาน ถึงแม้ วา่ พื ้นฐานทางทฤษฎีของตัวแปร
เหล่านี ้จะเป็ นตัวแปรระดับบุคคล แต่ผลการศึกษานีแ้ สดงให้ เห็นว่า ทัง้ 5 ตัวแปร ขยายไปมากกว่าการ
อธิบายความหมายจากระดับบุคคล ไปยังระดับกลุ่มได้ ดังนันจึ
้ งเป็ นความน่าสนใจที่จะศึกษาตัวแปรอื่นๆ
เพิ่มเติม ซึ่งหากพบความสัมพันธ์ ของตัวแปรมที่ สามารถอธิ บายได้ ทัง้ ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม จะ
สามารถขยายขอบเขตเชิงทฤษฎี ที่จะนาไปใช้ อ้างอิงและอธิบายทฤษฎีระดับกลุ่มได้ เพิ่มมากขึ ้น
3.3 เนื่ องจากผลการวิ จัยครั ง้ นี ้ ไม่ พบความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรหลายตัวแปร ตาม
สมมติฐาน ซึง่ อาจเป็ นไปได้ ว่าลักษณะงานของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นงานคุมประพฤติ ที่มีการ
ทางานในลักษณะที่หลากหลาย เช่น งานเอกสาร งานวิชาการ งานภาคสนาม และงานประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ เป็ นต้ น ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไป จึงควรนาแบบจาลองสมมติฐานไปศึกษากับกลุ่มงาน
ลักษณะอื่น ที่มีลกั ษณะงานที่ไม่ซบั ซ้ อน ตัวแปรสาเหตุอื่นๆ ในแบบจาลองอาจมีผลต่อตัวแปรผล ตาม
แบบจาลองสมมติฐานที่ได้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาได้
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3.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในการ
วิ จัยครั ง้ นี ้ มี ข้ อค าถาม หรื อตัวแปรสังเกต จ านวน 40 ตัวแปร และมี จ านวนกลุ่ม เท่ ากั บ 65 กลุ่ ม
จึงไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้ เนื่องจากข้ อจากัดของจานวนหน่วยระดับกลุ่ม ซึ่งในการวิเคราะห์ เชิ ง
ยืนยันพหุระดับ สาหรับตัวแปรที่มีตวั แปรสังเกต (Observed Variable) จานวนมาก ทาให้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ต้ องมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ จานวนมากเช่นกัน เนื่องจากในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ขึ ้นอยู่กับจานวนหน่วยระดับกลุ่มของข้ อมูล แต่ด้วยข้ อจากัดของการเก็บข้ อมูลในงานวิจยั พหุระดับอาจ
เก็บได้ น้อย และวิธีการหนึ่งที่จะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ คือ การทา Pacelling ด้ วยวิธี Balancing Item ซึ่ง
เป็ นวิธีการที่ ดีวิธี หนึ่ง โดยการจัดกลุ่มตัวแปรสังเกตที่ อยู่ในองค์ประกอบ เดียวกัน โดยอาศัยหลักการ
กระจายค่านา้ หนักองค์ประกอบที่มีความสมดุลย์กัน โดยนาค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
มาเรี ยงลาดับต่าสุดไปจนสูงสุด และจับกลุม่ ตัวแปรสังเกตที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบให้ มีความสมดุลย์กัน
เช่น การจับกลุ่มของตัวแปรสังเกตที่มี ค่ามากที่สุด กับค่าต่าที่สุด จนได้ จานวน Parcel ที่ต้องการตาม
เกณฑ์ที่กาหนด และนา Parcel เหล่านี ้ไปใช้ เป็ นตัวแปรสังเกต เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
...............................................................................................................
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ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ และการทา Parceling ด้ วยวิธีการ Balancing Item แบบ Factorial
Algorithm ของตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
ข้ อคาถาม
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
TL3
TL 5
TL11
TL13
TL15
TL1
TL2
TL4
TL10
TL14
TL6
TL7
TL8
TL9
TL12
การสร้ างแรงบันดาลใจ
TL16
TL18
TL21
TL23
TL17
TL19
TL20
TL22

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ

Parcel

0.680
0.861
0.809
0.854
0.820
0.812
0.757
0.867
0.827
0.876
0.819
0.804
0.884
0.829
0.857

TRA1
TRA1
TRA1
TRA1
TRA1
TRA2
TRA2
TRA2
TRA2
TRA2
TRA3
TRA3
TRA3
TRA3
TRA3

0.642
0.848
0.913
0.887
0.835
0.912
0.877
0.919

TRA4
TRA4
TRA4
TRA4
TRA5
TRA5
TRA5
TRA5
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ข้ อคาถาม

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ

การกระตุ้นทางปัญญา
TL27
TL31
TL32
TL24
TL25
TL29
TL26
TL28
TL30
การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
TL33
TL34
TL35
TL38
TL36
TL37
TL39
TL40

Parcel

0.923
0.913
0.900
0.915
0.910
0.928
0.910
0.915
0.936

TRA6
TRA6
TRA6
TRA7
TRA7
TRA7
TRA8
TRA8
TRA8

0.442
0.827
0.903
0.920
0.915
0.921
0.902
0.815

TRA9
TRA9
TRA9
TRA9
TRA10
TRA10
TRA10
TRA10

280

ภาคผนวก ค
ค่ าสถิตกิ ารวิเคราะห์ โครงสร้ างองค์ ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของภาวะผู้นาการ
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ค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุม่ /ระหว่างกลุม่
ค่า
(Within Group : W)
(Between Group : B)
สหสัมพันธ์
Parcel
(Standardized Estimate)
(Standardized Estimate)
ภายในชัน้
(ICC)
SE
Z p-value 𝛽
SE
Z p-value
𝛽
TRA1
0.126 0.962 0.006 169.286 0.000 0.994 0.040 24.581 0.000
TRA2
0.127 0.954 0.006 155.703 0.000 0.995 0.084 11.816 0.000
TRA3
0.132 0.943 0.007 134.535 0.000 0.998 0.047 21.372 0.000
TRA4
0.105 0.964 0.005 181.500 0.000 0.960 0.066 14.512 0.000
TRA5
0.133 0.971 0.004 225.567 0.000 0.850 0.107 7.975 0.000
TRA6
0.130 0.955 0.007 134.668 0.000 0.944 0.151 6.258 0.000
TRA7
0.132 0.963 0.005 184.273 0.000 0.992 0.109 9.094 0.000
TRA8
0.137 0.978 0.004 232.095 0.000 0.996 0.171 5.811 0.000
TRA9
0.141 0.931 0.009 102.234 0.000
TRA10 0.117 0.957 0.007 131.476 0.000
𝑥 2 = 113.186 , df = 49 , 𝑥 2 /df = 2.310 , CFI = 0.004 , TLI = 0.991 , RMSEA = 0.041 ,
SRMRW = 0.008 , SRMRB = 0.039
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ค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของความยุตธิ รรมในองค์การ
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุม่ /ระหว่างกลุม่
ค่า
(Within Group : W)
(Between Group : B)
ข้ อ สหสัมพันธ์
(Standardized Estimate)
(Standardized Estimate)
คาถาม ภายในชัน้
(ICC)
SE
Z p-value 𝛽
SE
Z p-value
𝛽
OJT1
0.023 0.868 0.022 39.847 0.000 0.907 0.166 5.456 0.000
OJT2
0.024 0.929 0.016 57.742 0.000 0.964 0.226 4.260 0.000
OJT4
0.090 0.895 0.024 36.597 0.000 0.998 0.055 18.311 0.000
OJT5
0.104 0.953 0.017 57.211 0.000 0.998 0.055 18.271 0.000
OJT7
0.020 0.939 0.021 44.661 0.000 0.991 0.285 3.473 0.001
OJT8
0.030 0.871 0.025 34.168 0.000 0.984 0.183 5.365 0.000
x 2 = 39.449 , df = 15 , x 2 /df = 2.630 , CFI = 0.992 , TLI = 0.983 , RMSEA = 0.046 ,
SRMRW = 0.012 , SRMRB = 0.200
ค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของการสนับสนุนจากองค์การ
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุม่ /ระหว่างกลุม่
ค่า
(Within Group : W)
(Between Group : B)
ข้ อ
สหสัมพันธ์
(Standardized Estimate)
(Standardized Estimate)
คาถาม ภายในชัน้
(ICC)
SE
Z p-value 𝛽
SE
Z p-value
𝛽
OS1
0.071
0.664 0.039 17.115 0.000 0.785 0.122 6.407 0.000
OS2
0.019
0.736 0.035 20.738 0.000
OS3
0.086
0.786 0.044 18.055 0.000 0.998 0.073 13.740 0.000
OS4
0.014
0.777 0.030 26.232 0.000
OS5
0.056
0.747 0.034 21.961 0.000 0.988 0.089 11.046 0.000
OS6
0.028
0.756 0.035 21.838 0.000 0.952 0.505 1.884 0.060
𝑥 2 = 48.983 , df = 16 , 𝑥 2 /df = 3.061 , CFI = 0.973 , TLI = 0.949 , RMSEA = 0.052 , SRMRW =
0.028 , SRMRB = 0.507
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ผลการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับกลุม่
ตัวแปร

ค่ าความเชื่อมั่น
α
0.980

𝜔
0.999

H
0.999

0.967

0.998

0.998

0.964

0.998

0.998

การกระตุ้นทางปัญญา (TRAN3W)

0.976

0.998

0.998

การคานึงถึงปัจเจกบุคคล (TRAN4W)

0.940

0.996

0.996

0.991

0.987

0.990

0.874

0.996

0.996

ความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการ (OJT1W)

0.893

0.988

0.989

ความยุตธิ รรมระหว่างบุคคล (OJT2W)

0.928

0.988

0.989

ความยุตธิ รรมด้ านผลลัพธ์ (OJT3W)

0.901

0.986

0.986

0.899

0.972

0.982

0.706

0.989

0.989

0.804

0.980

0.980

0.793

0.979

0.979

0.694

0.949

0.969

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
(TRAN1W)
การสร้ างแรงบันดาลใจ (TRAN2W)

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับกลุม่
(TRANB)
ความยุตธิ รรมในองค์การระดับบุคคล

ความยุตธิ รรมในองค์การระดับกลุม่ (OJTB)
การสนับสนุนจากองค์การระดับบุคคล
(OSUPW)
การให้ ความสาคัญจากองค์การ
(OSUP1W)
การรับรู้จากองค์การ (OSUP2W)
การสนับสนุนจากองค์การระดับกลุม่
(OSUPB)
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