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Abstract
The purposes of this study were to develop valid and reliable and verify dimensions of workfamily interface. The sample consisted of 466 teachers in Bangkok. The major instrument was
work-family interface inventory that contained 36 items. Each item was rated on a five-point Likert
scale, from (1) never true of me to (5) always true of me. The data were analyzed using
confirmatory analysis. The results showed that there were two separate dimensions of work-family
interface: work-family facilitation and work-family conflict. Both the model with six firth-order
correlated factors of facilitation/conflict and the model with two correlated second-order factors
of work-family facilitation (family-to-work facilitation and work-to-family facilitation) /workfamily conflict (family-to-work conflict and work-to-family conflict) showed a good fit to
empirical data. Specifically, the six factors of work-family facilitation/work-family conflict
included the combination of three types of work-family facilitation (affect, characteristic,
behavior)/work-family conflict (time, stress, behavior) and two directions of work-family
facilitation/ work-family conflict (family-to-work and work-to-family). The results indicated that
the work-family interface inventory had good psychometric properties: internal consistency
reliability (α = .86 - .93), convergent (AVE = .68 - .81) and discriminant validity (MSV = 057 . 6 6 ) . The measure of work-family interface is a multidimensional scale that has the potential for
significant usage in the development and testing of theory, as well as practical application.
Keywords: Work-family interface inventory, work-family facilitation, work- family
conflict, psychometric properties
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สุนีย์ เหมะประสิทธิ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือ
ได้ ตลอดจนตรวจสอบโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ครูอาจารย์ ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 466 คน เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบวัดความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับงาน มีจานวน 36 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตราประเมินค่า 5 ระดับ (1) ไม่จริงเลย ถึง (5)
จริงที่สุด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบวัดมี 2 มิติที่แยกจากกันได้แก่การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน และ
ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน และผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพบว่าโมเดลองค์ประกอบอันดับที่ 1 ของแต่ละมิติที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน และโมเดล
องค์ประกอบอันดับที่ 2 มี 2 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โครงสร้าง 6
องค์ประกอบในแต่ละมิติประกอบด้วยการรวมกันระหว่าง 2 ทิศทาง (ครอบครัวไปสู่การทางาน และ การทางาน
ไปสู่ครอบครัว) และ 3 ประเภทของมิตกิ ารเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน: อารมณ์จิตลักษณะและพฤติกรรม 3
ประเภทของมิติความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน: เวลา ความเครียด และพฤติกรรม แบบวัดความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครั ว กับ งานมีคุณ ภาพที่ ดีทั้ง ความเชื่อถือได้ ช นิดควาสอดคล้ องภายใน (α = .86 - .93) ความ
เที่ยงตรงเชิงเอกนัย (AVE = .68 - .81) และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (MSV = .57 - .68) แบบวัดความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับงานมีหลายมิติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งใช้ทดสอบและพัฒนาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
คำสำคัญ: แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน, การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน, ความ
ขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน, คุณสมบัติการวัด
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บทนา
ครอบครั ว และงานเป็ น สถาบั น หลั กใหญ่ในชีวิตของคนส่ วนใหญ่ในวัยทางาน ด้ว ยเหตุนี้บทบาทชีวิต
ครอบครัวกับงานจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกัน: และมีอิทธิพลซึ่งกันและกันไปในทิศทางบวกหรือลบ ดังแนวคิด รูปแบบ
ความสัมพันธ์ทับซ้อนระหว่างครอบครัวกับงานที่ระบุว่า ทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ทักษะ และพฤติกรรม
ที่ มี อ ยู่ ใ นบทบาทหนึ่ ง สามารถส่ ง ผ่ า นหรื อ แผ่ ก ระจายไปยั ง อี ก บทบาทหนึ่ ง (Edwards & Rothbard, 2000,
Greenhause & Powell, 2006) โดยที่ความสัมพันธ์ทับซ้อนทางบวกหรือการเกื้อหนุน (Positive Spillover or
Facilitation) เกิดขึ้นเมื่อการมีส่วนร่วมในบทบาทงานและในบทบาทครอบครัวมีส่วนเกื้อหนุน เอื้อประโยชน์ และ
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ซึ่งกัน และกัน เช่น ทักษะความสามารถที่ได้พัฒ นามาจากครอบครัว (งาน) สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับงาน(ครอบครัว)ได้ ในขณะที่ความสัมพันธ์ทับซ้อนทางลบหรือความขัดแย้ง (Negative Spillover
or Conflict) เกิดขึ้นเมื่อการมีส่วนร่วมในบทบาทงานและในบทบาทครอบครัวส่งผลเสีย หรือไม่ดีซึ่งกันและกัน
เช่น ความเหนื่ อ ยล้ า และสภาพอารมณ์ ที่เ คร่ ง เครี ยดจากที่ ทางาน ส่ งผลทาให้ อ ารมณ์เสี ย ในครอบครั ว ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ทับซ้อนทางบวกและทางลบต่างเป็นโครงสร้างที่เป็นอิสระต่อกัน โดยที่แต่ละโครงสร้างมีตัวกาหนด
และผลที่ ต ามมาร่ ว มกั น และแตกต่ า งกั น ( Edwards & Rothbard, 2000; Grzywacz & Marks, 2000;
Voydanoff, 2005) งานวิจัยส่วนใหญ่ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยได้ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างครอบครัว
กับงานในลักษณะที่เป็น ความขัดแย้ งกัน และมีนิยามที่หลากหลาย (Choochom et al., 2010; Grzywacz &
Marks, 2000; Hill, 2005; Voydanoff, 2005) และงานวิจัยส่ ว นมากไม่ส นใจศึกษาทิศทางความขัดแย้งจาก
ครอบครัวไปสู่งานหรือความขัดแย้งจากงานไปสู่ครอบครัว ศึ กษาหรือวัดในภาพรวมของความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงาน (Netemeyer et al., 1996) ดังนั้นการนาผลการวิจัยไปใช้จึงอาจขาดความชัดเจน นอกจากนี้ยัง
มีหลายแนวคิดที่อธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานเป็นไปในทิศทางบวก ได้แก่ การทับซ้อน
ทางบวก (Positive Spillover) การเกื้อหนุน (Facilitation) การเพิ่มพูน (Enhancement) และการเพิ่มคุณค่า
(Enrichment) ซึ่ ง แนวคิ ด เหล่ า นี้ มี ค วามหมายและโครงสร้ า งใกล้ เ คี ย งกั น และนั ก วิ จั ย หลายท่ า นใช้ แ ทนกั น
(Carlson, Kacmar, Wayne, & Grzywacz, 2006) แต่บางงานวิจัยพบว่า โครงสร้างต่าง ๆ ของแนวคิดที่ต่างกัน
นั้นมีความคาบเกี่ยวกัน แต่ยังคงความต่างของแนวคิดไว้ (Hanson et al., 2006) ทาให้เกิดความไม่คงเส้นคงวาใน
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานที่เป็นไปในทิศทางบวก นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานที่เป็นไปในทิศทางบวกน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษาให้ครอบคลุ มทั้ง
สองทิศทาง ได้แก่ ครอบครัวเอื้อต่อการทางาน และการทางานเอื้อต่อครอบครัว รวมทั้งยังไม่ได้มีการพัฒนาแบบ
วัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานให้ครอบคลุมทุกมิติและทิศทางของความสัมพันธ์ การพัฒนาแบบวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
ประการแรกที่จะต้องมีการวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ได้แนวคิดและโครงสร้างที่เหมาะสมกับคนไทยและให้ได้แบบ
วัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่ อถือได้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
องค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานต่อไป และสามารถนาผลที่ได้จากการวัดไปใชัประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน ที่ประกอบด้วยมาตราวัด 4 ชุด ได้แก่
1) มาตราวัดครอบครัวเอื้อการทางาน 2) มาตราวัดการทางานเอื้อครอบครัว 3) มาตราวัดครอบครัวขัดขวางการ
ทางาน และ 4) มาตราวัดการทางานขัดขวางครอบครัว
2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงกระบวนการที่ประสบการณ์หรือเหตุการณ์
ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในอีกมิติหนึ่ง กล่าวคือ ชีวิตครอบครัวและงานส่งผลซึ่งกันและกัน
คนในวัยทางานสามารถรับเอาอารมณ์ เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมจากบทบาทที่ทาในงานเข้ามาไว้ยังชีวิต
ครอบครัว หรือเช่นเดียวกันนี้ในทางกลับกันอิทธิพลของครอบครัว ที่มีต่อการทางาน (Edwards & Rothbard,
2000) โดยที่โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานในทางบวกเป็นความสัมพันธ์ที่ครอบครัวและการ
ทางานต่างได้รับประโยชน์เอื้ออานวยซึ่งกันและกัน และมีสองทิศทางดังนี้ 1) การเพิ่มคุณค่าจากงานสู่ครอบครัว
และ 2) การเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวสู่งาน (Carlson, Kacmar, Wayne, & Grzywacz, 2006) และความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับงานในทิศทางลบหรือลักษณะขัดแย้ง กล่าวคือ อิทธิพลทางลบของบทบาทหนึ่งที่มีต่ออีก
บทบาทหนึ่ง ดังนั้นการทาหน้าที่ในบทบาทหนึ่งมีความลาบากมากในการทาหน้าที่อีกบทบาทหนึ่ง (Greenhaus &
Beutell, 1985) ความขัดแย้งในการทางาน – ครอบครัว สามารถแบ่งได้เป็น 2 ทิศทาง (Carlson, Kacmar, &
Williams, 2000; Yoydanoff, 2005) ดั ง นี้ 1) ความขั ด แย้ ง จากงานไปสู่ ค รอบครัว หรื อ การท างานขั ด ขวาง
ครอบครัว 2) ความขัดแย้งจากครอบครัวไปสู่งาน หรือครอบครัวขัดขวางการทางาน โดยที่โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับงานในทางบวกหรือลักษณะเกื้อหนุนและในทางลบที่ขัดแย้งมีหลายแนวคิด ในที่นี้ได้ประมวล
รู ป แบบการทั บ ซ้ อ น (Work-Family Spillover) ความขั ด แย้ ง (Work-family Conflict) และการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
(Work-Family Enrichment)
รู ป แบบการทั บ ซ้ อ นนั้ น ครอบคลุ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครอบครั ว กั บ งานในลั ก ษณะเกื้ อ หนุ น
(Facilitation) และขัดแย้ง/รบกวน (Conflict/Interfere) โดยมีโครงสร้างดังนี้ (Edwards & Rothbard, 2000) 1)
ความทับซ้อนทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Mood Spillover) การทับซ้อนทางอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อสภาวะ
อารมณ์ในบทบาทหนึ่ง ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ในอีกบทบาทหนึ่ง เป็นการเกื้อหนุนการแสดงออกให้อีกบทบาท
หนึ่ง หรือสภาวะอารมณ์ทางลบในบทบาทหนึ่งได้ส่งผ่านไปต่อให้เกิดอารมณ์ทางลบในอีกบทบาทหนึ่ง หรือยับยั้ง
การแสดงบทบาทนั้น 2) ความทับซ้อนของค่านิยมระหว่างครอบครัวและการทางาน หมายถึง ค่านิยมในบทบาท
หนึ่งส่งผลโดยตรงทางบวกหรือทางลบต่อค่านิยมในอีกบทบาทหนึ่ง 3) ความทับซ้อนของทักษะที่ได้จากครอบครัว
และการทางาน หมายถึง ทักษะที่ได้จากบทบาทหนึ่ง อาจถ่ายโอนนาไปใช้ในอีกบทบาทหนึ่ง และ 4) ความทับ
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ซ้อนทางพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมในบทบาทหนึ่งถ่ายโอนไปยังอีกบทบาทหนึ่ง การถ่ายโอนของพฤติกรรม
อาจเป็นไปในทางบวก คือ การแสดงพฤติกรรมในบทบาทหนึ่งเอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมในอีกบทบาทหนึ่ง
รูปแบบความขัดแย้งระหว่างครอบครัว กับงานสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ (Greenhause & Beutell,
1985) ดังนี้ 1) ความขัดแย้งจากเวลา หมายถึง เวลาที่บุคคลอุทิศให้กับบทบาทหนึ่งทาให้เกิดความยากหรือปัญหา
ในเรื่องเวลาที่บุคคลจะใช้ในการแสดงอีกบทบาทหนึ่ง 2) ความขัดแย้งจากความเครียด หมายถึง สภาวะอารมณ์
จิตใจทางลบและความเครียดจากบทบาทหนึ่งเข้าไปรบกวนหรือสอดแทรกเข้าไปในอีกบทบาทหนึ่ง เป็นความ
กดดันเวลาในการทางานและภาระงานอาจสร้างความเครียดและเหนื่อยล้าที่ยับยั้งให้บุคคลมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมในชีวิตครอบครัวหรือความกดดันเวลาทาให้บุคคลไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทางานในหน้าที่ให้สาเร็จ และ
3) ความขัดแย้งทางพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมเฉพาะในการแสดงบทบาทหนึ่งไม่สามารถไปกันได้หรือรบกวน
การแสดงพฤติกรรมอีกบทบาทหนึ่ง
รูปแบบการเพิ่มคุณค่างาน - ครอบครัว (Work – Family Enrichment) เน้นการได้รับทรัพยากรที่ได้จาก
ครอบครัวหรืองานส่งผลต่อผลการปฏิบัติที่ดีขึ้นในงานหรือ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวยิ่งขึ้น โครงสร้างการเพิ่ม
คุณค่าแบ่งเป็น 2 มิติ 1) มิติงานเพิ่มคุณค่าครอบครัว ประกอบด้วยองค์ประกอบ (1) การพัฒนา หมายถึง การมี
ส่วนร่วมในการทางานนาไปสู่ทักษะความรู้ พฤติกรรมหรือประสบการณ์ ที่จะช่วยและทาให้บุคคลกลายเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัวยิ่งขึ้น (2) อารมณ์ความรู้สึก หมายถึง สภาวะอารมณ์ทางบวกหรือทัศนคติซึ่งเป็นผลจากการมี
ส่วนร่วมในงานที่ช่วยให้บุคคลเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น (3) ทุน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการทางานส่งเสริม
ระดั บ ทรั พ ยากรทางสั ง คมและจิ ต ใจเช่ น ความรู้ สึ ก มั่ น คงเชื่ อ มั่ น ความส าเร็ จ ช่ ว ยให้ บุ ค คลเป็ น สมาชิ ก ที่ อี ก
ของครอบครัวยิ่งขึ้น และ 2) มิติ ครอบครัวเพิ่มคุณค่างาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ (1) การพัฒนา หมายถึง
การมีส่วนร่วมในครอบครัวนาไปสู่การได้รับหรือปรับทักษะ ความรู้ พฤติกรรมหรือหนทางที่ จะช่วยทาให้บุคคล
ทางานได้ดียิ่งขึ้น (2) อารมณ์ความรู้สึก หมายถึงการมีส่วนร่วมในครอบครัวส่งผลให้มีสภาวะอารมณ์ทางบวกหรือ
ทัศนคติที่ช่วยทาให้บุคคลทางานได้ดียิ่งขึ้น และ (3) ประสิทธิภาพหมายถึงการมีส่วนร่วมในครอบครัวให้ความรู้สึก
ที่จะมุ่งความสนใจหรือกระตุ้นช่วยให้บุคคลทางานได้ดียิ่งขึ้น (Carlson et al., 2006)
กล่ า วโดยสรุ ป โครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครอบครั ว กั บ งาน สามารถจ าแนกเป็ น 2 มิ ติ ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครั วกับงานในทางบวกหรือการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับงานในทางลบหรื อ ความขัดแย้ง ระหว่างครอบครัวกับงาน และในแต่ละมิติ มี 2 ทิศทาง
ของการเกื้อหนุน ได้แก่ ครอบครัวเอื้อต่อการทางาน การทางานเอื้อต่อครอบครัว และมี 2 ทิศทางของความ
ขัดแย้งได้แก่ ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางานขัดขวางครอบครัว เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะแยกจาก
กัน (ดูภาพประกอบ 1) โดยที่การมีโครงสร้างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีอีกโครงสร้างหนึ่ง เป็นไปได้ที่บุคคล
สามารถมีประสบการณ์ในลักษณะที่ทั้งขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ระหว่ างบทบาทครอบครัวและการทางานในเวลา
เดียวกัน หรือบุคคลอาจมีประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งระหว่างบทบาทครอบครัวและการทางานอยู่
ในระดับสูง และมีระดับการเอื้อประโยชน์ระหว่างบทบาทครอบครัวและการทางานอยู่ในระดับต่า (Hanson et
al., 2006) และจากการศึกษาผลจากการวิจัยจานวน 15 เรื่อง ที่วัดความขัดแย้งครอบครัว - งาน และการเกื้อหนุน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Development of Work-Family Interface Inventory

ISSN 1686-1442

| 47

ครอบครัว - งาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันต่ามาก มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .02 แสดงว่าโครงสร้างทั้งสองลักษณะนี้
ไม่เกี่ยวข้องกัน (Greenhaus & Powell, 2006)
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน

การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน
ครอบครัวเอื้อการทางาน

การทางานเอื้อครอบครัว

ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน

ครอบครัวขัดขวางการทางาน

การทางานขัดขวางครอบครัว

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างพหุระดับของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานมีมาตรฐาน มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
2. โครงสร้างการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน มี 2 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติการเกื้อหนุน
ระหว่างครอบครัวกับงาน และ 2) มิติความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
3. โครงสร้างมิติการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานมี 2 ทิศทาง ได้แก่ 1) ครอบครัวเอื้อการทางาน
และ 2) การทางานเอื้อครอบครัว
4. โครงสร้างมิติความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานมี 2 ทิศทาง ได้แก่ 1) ครอบครัวขัดขวางการทางาน
และ 2) การทางานขัดขวางครอบครัว

วิธีการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู อ าจารย์ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร จานวน 466 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 380 คน (84%) และเป็นเพศชาย
จานวน 76 คน (16%) อายุเฉลี่ย 40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 264 คน (57.6%) รองลงมา
จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 169 คน (36.9%) ส่วนใหญ่มีการแต่งงาน จานวน 220 คน (47.9%)
รองลงมาเป็นโสด จานวน 208 คน (45.3%)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
การสร้างและพัฒ นาแบบวัด ความสั มพันธ์ระหว่างครอบครัว กับงานให้ มีความเที่ยงตรงและเชื่อ ถื อ ได้
มีล าดับ ขั้น ตอนในการสร้ างและพัฒ นาดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี
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ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
ของ Edwards & Rothbard (2000) Greenhause & Powell (2006) Grzywacz & Marks (2000) ตลอดจน
ศึกษามาตราวัดต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ ความสั มพันธ์ระหว่างครอบครัว กับงาน เช่น Work - Family Positive
Spillover Scale (Hanson et al., 2006) Work - Family Conflict Measure (Carlson et al., 2000) แ ล ะ
Work - Family Enrichment Scale (Carlson et al., 2006) 2) ก าหนดนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารของความสั ม พั น ธ์
ระหว่างครอบครัวกับงาน ด้วยการบูรณาการความรู้จากข้อ (1) และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาจากการสอบถามเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานกับครูอาจารย์จานวน 10 คนประกอบกันและนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ในการกาหนดนิยาม 3) การออกแบบแบบวัดในเรื่องแผนผังโครงสร้างของแบบวัด ลักษณะการถามและการตอบ
การให้คะแนน และการแปลความหมายคะแนน 4) การสร้างข้อความวัด ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
ตามแผนผังโครงสร้างทีกาหนดไว้ และข้อคาถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุมนิยาม ข้อคาถามเริ่มแรกมีทั้งหมดจานวน
110 ข้อ ประกอบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ จากจริงที่สุดถึงไม่จริงเลย 5) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัดจากผู้เชี่ยวชาญสามท่าน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงแบบวัดให้มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
6) การทดลองใช้แบบวัดครั้งที่หนึ่งเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการวัดกับจานวนครูอาจารย์ 60 คนเพื่อหาค่าอานาจ
จาแนกเป็นรายข้อ และค่าความเชื่อมั่น และนาผลที่ได้มาปรับปรุงแบบวัด 7) การทดลองใช้แบบวัดครั้งที่สองกับ
จานวนครูอาจารย์ 100 คนเพื่อสารวจโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงแบบวัด และ 8) การทดลองใช้แบบวัดครั้งที่สามกับจานวนครู
อาจารย์ 466 คนเพื่อตรวจสอบโครงสร้ างของแบบวัด และคุณสมบัติการวัด ได้แบบวัด ฉบับจริง ที่มีคุณภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้จานวน 36 ข้อ โดยแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานเป็นแบบวัดที่มีหลายมิติ
ประกอบด้วยการวัด การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน และการวัดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
มีลักษณะเป๊นข้อความประกอบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ จาก (1) ไม่จริงเลย (2) ค่อนข้างไม่จริง (3) ไม่แน่ใจ
(4) ค่อนข้างจริง และ (5) จริงที่สุด
การวัดการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน เป็นการรายงานของบุคคลถึงอารมณ์ ประสบการณ์
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงอยู่ในบทบาทหนึ่งไปเอื้ออานวยหรือเป็นประโยชน์ในอีกบทบาทหนึ่งอย่างมี
คุณค่า โดยบทบาทของครอบครัวและงานมีอิทธิพลชึ่งกันและกันในทางบวก มีจานวน 18 ข้อ ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบจากมาตราวัด 2 มาตรา ได้แก่ 1) มาตราวัดครอบครัวเอื้อ การทางาน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่า
ทักษะ ประสบการณ์ สภาพอารมณ์ คุณลักษณะทางจิตที่น่าพึงพอใจที่ประสบในครอบครัว มีส่วนถ่ายโอนส่งผลใน
ทางบวก หรือเกื้อหนุนในการเพิ่มพูนทั กษะ ประสบการณ์ และสภาพอารมณ์ จิตใจที่ดีในที่ทางานด้วย มาตรานี้มี
จานวน 9 ข้อ ประกอบด้วยประเภทของการเกื้อหนุนที่มี 3 ด้านดังนี้ (1) อารมณ์ความรู้สึกในครอบครัวส่งผล
ทางบวกต่อการทางาน มีจานวน 3 ข้อ (2) คุณลักษณะทางจิตในครอบครัวส่งผลทางบวกต่อการทางาน มีจานวน
3 ข้อ และ (3) พฤติกรรมในครอบครอบครั วส่งผลทางบวกต่อการทางาน มีจานวน 3 ข้อ และ 2) มาตราวัด
การทางานเอื้อต่อครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่า ทักษะ ประสบการณ์ สภาพอารมณ์ คุณลักษณะทางจิต
ที่ น่ า พึ ง พอใจที่ ป ระสบในการท างาน มี ส่ ว นถ่ า ยโอนส่ ง ผลในทางบวก หรื อ เกื้ อ หนุ น ในการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
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ประสบการณ์ และสภาพอารมณ์จิ ตใจที่ดีในครอบครัว ด้ว ย มาตรานี้ มีจานวน 9 ข้อ ประกอบด้ว ยประเภท
ของการเกื้อหนุนที่มี 3 ด้านดังนี้ (1) อารมณ์ความรู้สึกในการทางานส่งผลทางบวกต่อครอบครัว มีจานวน 3 ข้อ
(2) คุณลักษณะทางจิตในการทางานส่งผลทางบวกต่อครอบครัว มีจานวน 3 ข้อ และ (3) พฤติกรรมในการทางาน
ส่งผลทางบวกต่อครอบครัว มีจานวน 3 ข้อ
การวั ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งครอบครั ว กั บ งาน เป็ น การรายงานของบุ ค คลถึ ง ความกดดั น เวลา
ความเครียด และพฤติกรรมในทางลบที่เกิดขึ้นในบทบาทหนึ่ง สามารถถ่ายเทหรือนาไปสู่ความยากลาบาก หรือ
รบกวนในอีกบทบาทหนึ่ง โดยบทบาทของครอบครัวและงานมีอิทธิพลชึ่งกันและกันในทางลบมีจานวน 18 ข้อ
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบจากมาตราวัด 2 มาตราได้แก่ 1) มาตราวัดการทางานขัดขวางครอบครัว หมายถึง
การที่บุคคลรับรู้ว่า เวลา สภาพอารมณ์จิตใจ และพฤติกรรมที่ประสบในบทบาทหน้าที่การทางานในอาชีพนาไปสู่
ความยากล าบาก หรื อรบกวนในเรื่ องเวลา พฤติกรรม และสภาวะอารมณ์ จิตใจ ในการแสดงบทบาทหน้าที่
ครอบครัว มาตรานี้มีจานวน 9 ข้อ ประกอบด้วยประเภทของการขัดแย้งที่มี 3 ด้านดั งนี้ (1) เวลาในงานส่งผลทาง
ลบต่ อ ครอบครั ว มี จ านวน 3 ข้ อ (2) ความเครี ย ดในงานส่ ง ผลทางลบต่ อ ครอบครั ว มี จ านวน 3 ข้ อ และ
(3) พฤติกรรมในงานส่งผลทางลบต่อครอบครัว มีจานวน 3 ข้อ และ 2) มาตราวัดครอบครัวขัดขวางการทางาน
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรั บ รู้ ว่ า เวลา สภาพอารมณ์ จิ ต ใจ และพฤติ ก รรมที่ ป ระสบในครอบครั ว น าไปสู่ ค วาม
ยากลาบากหรือรบกวนในเรื่องเวลา พฤติกรรม และสภาวะอารมณ์ จิตใจในการแสดงบทบาทหน้าที่การทางานใน
อาชีพ มาตรานี้มีจานวน 9 ข้อ ประกอบด้วยประเภทของการขัดแย้งที่มี 3 ด้านดังนี้ (1) เวลาในครอบครัวส่งผล
ทางลบต่อการทางาน มีจานวน 3 ข้อ (2) ความเครียดในครอบครัวส่งผลทางลบต่อการทางาน มีจานวน 3 ข้อ และ
(3) พฤติกรรมในครอบครัวส่งผลทางลบต่อการทางานมีจานวน 3 ข้อ
แบบวัดการเพิ่มคุณค่าระหว่างครอบครัวและงาน เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ที่สอบถาม
อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ ความรู้ทักษะและพฤติกรรมที่แสดงอยู่ในบทบาทหนึ่งไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
อีกบทบาทหนึ่ง กล่าวคือ ทรัพยากรที่ใช้/มีอยู่ในบทบาทหนึ่งไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตในอีกบทบาทหนึ่ง วัดได้โดยใช้
แบบวั ด A Brief Work - Family Enrichment Scale ของ Ghisliert, Martini, Gatti, and Colombo (2011)
แบบวั ด มี 2 มาตราย่ อ ย 1) การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า จากงานสู่ ค รอบครั ว หมายถึ ง การที่ บุ ค คลน าเอาความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความรู้สึก และทุนในการทางานไปใช้ประโยชน์ในบทบาทครอบครัว มี 3 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่าเท่ากับ .84 และ 2) การเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวไปสู่งาน หมายถึง
การที่บุคคลนาความรู้ประสบการณ์ ความรู้สึกและประสิทธิภาพในบทบาทครอบครัวไปใช้ในบทบาทงาน มี 3 ข้อ
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่าเท่ากับ .78
แบบวัดการถ่ายเทหรือทับซ้อนทางลบระหว่างครอบครัวและงาน เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความ
ต่าง ๆ ที่สอบถามทัศนคติ ความเครียด อารมณ์ และพฤติกรรมในทางลบที่เกิดขึ้นในบทบาทหนึ่งสามารถถ่ายเท
หรือทับซ้อนไปสู่ในอีกบทบาทหนึ่ง กล่าวคือ บทบาทของครอบครัวและงานมีอิทธิพลชึ่งกันและกันในทางลบ วัดได้
โดยใช้แบบวัด Work - family Spillover ในทางลบของ Wayne et al. (2002) แบบวัดมี 2 มาตราย่อย 1) การ
ทับซ้อนทางลบจากงานสู่ครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลนาเอาความกดดันเวลา และความเครียดในการทางานไป
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รบกวนในการปฏิบัติบทบาทครอบครัว มี 4 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอล
ฟ่าเท่ากับ .70 และ 2) การทับซ้อนทางลบจากครอบครัวไปสู่งาน หมายถึง การที่บุคคลนาเอาความกดดันเวลา
และความเครี ย ดในบทบาทครอบครั ว ไปรบกวนในการปฏิบั ติ ง านในบทบาทงาน มี 4 ข้ อ มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่าเท่ากับ .70
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้มีการดาเนินการดังนี้ 1) ทาการวิเคราะห์รายข้อของแบบวัดโดยการหาค่าอานาจ
จาแนกรายข้อโดยการทดสอบค่าที และหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม และประมาณค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ชนิ ด ความสอดคล้ อ งภายในแบบแอลฟ่ า (α) 2) ส ารวจโครงสร้ า งของแบบวั ด ใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principle Component) และวิธีหมุน
แกนแบบ Oblique 3) ตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ างโครงสร้ างการวัดหรื อโมเดลที่ก าหนดไว้กั บ ข้ อ มู ล
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น และประเมิ น ค่ า ค่ า ดั ช นี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ ง 4) ประเมิ น ค่ า
ความเชื่อมั่นส่วนประกอบ (CR: Composite Reliability) ความเที่ยงตรงเชิงเอกนัย และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
จ า ก ค่ า AVE (Average Variance Extracted) MSV (Maximum Shared Variance) ASV (Average Shared
Variance) โดยมีเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเอกนัย AVE > 0.50; ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก MSV < AVE, ASV <
AVE, √AVE > ค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Hair et al., 2010) และ 5) หาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัด
ต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงและแตกต่างจากแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน

ผลการวิจัย
1. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานมีหลายมิติ โดยมีมิติหลัก 2 มิติ ได้แก่ การเกื้อหนุนระหว่าง
ครอบครัวกับงาน และมิติความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน โดยนาเสนอโมเดลที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้าง
ของการวัดความสัมพันธ์ร ะหว่างครอบครัว กับงานในมิติการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน และมิติ ความ
ขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน ปรากฎในตาราง 1
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ตาราง 1 โมเดลการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานและโมเดลความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
โมเดลการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน
โมเดลความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
1ก โมเดลองค์ประกอบอันดับที่หนึ่งมี 6 องค์ประกอบ (ครอบครัวเอื้อการ
ทางานด้านอารมณ์ ด้านคุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม การทางานเอื้อครอบครัวด้านอารมณ์
ด้านคุณลักษณะ และด้านพฤติกรรม) มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2ก โมเดลองค์ประกอบอันดับที่สองมี 1 องค์ประกอบมีดัชนีมาจากโมเดล
องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง 6 องค์ประกอบ
2 3ก โมเดลองค์ประกอบอันดับที่สองมีองค์ประกอบ (ครอบครัวเอื้อการ
ทางาน และ การทางานเอื้อครอบครัว) มีความสัมพันธ์กนั โดยองค์ประกอบ
ครอบครัวเอือ้ การทางาน มีดัชนีมาจากโมเดลองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง
(ครอบครัวเอือ้ การทางานด้านอารมณ์ ด้านคุณลักษณะ ด้านพฤติกรรม) และ
องค์ประกอบการทางานเอือ้ ครอบครัวมีดัชนีมาจากโมเดลองค์ประกอบอันดับที่
หนึ่ง (การทางานเอือ้ ครอบครัวด้านอารมณ์ ด้านคุณลักษณะ และด้าน
พฤติกรรม)

1ข โมเดลองค์ประกอบอันดับที่หนึ่งมี 6 องค์ประกอบ (ครอบครัวขัดขวาง
การทางานด้านเวลา ด้านความเครียด ด้านพฤติกรรม การทางานขัดขวาง
ครอบครัวด้านเวลา ด้านความเครียด ด้านพฤติกรรม) มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน
2ข โมเดลองค์ประกอบอันดับที่สองมี 1 องค์ประกอบ มีดัชนีมาจากโมเดล
องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง 6 องค์ประกอบ
3ข โมเดลองค์ประกอบอันดับที่สองมี 2 องค์ประกอบ (ครอบครัวขัดขวางการ
ทางาน และการทางานขัดขวางครอบครัว) มีความสัมพันธ์กัน โดยองค์ประกอบ
ครอบครัวขัดขวางการทางานมีดัชนีมาจากโมเดลองค์ประกอบอันดับ
ที่หนึ่ง (ครอบครัวขัดขวางการทางานด้านเวลา ด้านความเครียด ด้าน
พฤติกรรม) และองค์ประกอบการทางานขัดขวางครอบครัวมีดัชนีมาจากโมเดล
องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง (การทางานขัดขวางครอบครัวด้านด้านเวลา
ด้านความเครียด ด้านพฤติกรรม)

1.1 โครงสร้างของมิติการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของโมเดลของการวัดความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน
ปรากฏผลในตาราง 2 แสดงค่าดัชนีต่าง ๆ ที่ใช้ประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของโมเดลเพื่อดูว่าโมเดลการวัด
แบบใดที่เหมาะสมสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล ผลการทดสอบ พบว่า โมเดล 1ก และโมเดล 3ก มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูลในระดับดี โดยค่าดัชนีความเหมาะสมสอดคล้อง ของโมเดล 1ก และโมเดล 3ก มีค่าใกล้เคียง
กันเป็นไปตามเกณฑ์ โมเดล 1ก มีค่า χ²/df = 2.36, AGFI = .91, CFI = .97 และ RMSEA = .05 ส่วนโมเดล 3ก
มีค่า χ²/df = 2.48, AGFI = .91, CFI = .96 และ RMSEA = .05
ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานหรือค่าน้าหนักของสัมประสิทธิ์ทดถอยมาตรฐานระหว่างองค์ประกอบ
กับ ตัว แปรที่ได้จ ากการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิง ยืนยัน ของโมเดล 3ก ปรากฏผลตามภาพประกอบ 2 โดย
องค์ป ระกอบอัน ดับ ที่ส องได้แก่ครอบครั ว เอื้อต่อการทางาน และการทางานเอื้อครอบครัว มี ความสั มพันธ์ใน
ทางบวก (r = .55) องค์ประกอบอันดับที่สองครอบครัวเอื้อ การทางาน มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบจากดัชนี
ครอบครัวเอื้อการทางานด้านอารมณ์ (.71) ด้านคุณลักษณะ (.88) และด้านพฤติกรรม (.83) ส่วนองค์ประกอบ
อันดับที่สองการทางานเอื้อครอบครัว มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบจากดัชนีการทางานเอื้อครอบครัวด้านอารมณ์
(.75) ด้านคุณลักษณะ (.82) ด้านพฤติกรรม (.75) โดยโมเดล 3ก มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอันดับที่หนึ่งอยู่ระหว่าง
.65-.93
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ตาราง 2 ดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมของโมเดลของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
โมเดล
df p χ²/df GFI AGFI CFI
χ²
เกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน

RMSEA

1ก องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง
องค์ประกอบ 1 2ก องค์ประกอบอันดับที่สองมี
3กองค์ประกอบอันดับที่สองมี องค์ประกอบ 2

271.65 115
484.26 124
305.81 123

.00 2.36
.00 3.91
.00 2.48

.94
.88
.93

.91
.84
.91

.97
.92
.96

.05
.08
.05

349.42 117
523.29 126
385.28 125

.00 2.99
.00 4.15
.00 3.08

.92
.88
.92

.89
.85
.89

.97
.94
.97

.06
.08
.06

ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
1ข องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง
องค์ประกอบ 1 2ข องค์ประกอบอันดับที่สองมี
องค์ประกอบ 2 3ข องค์ประกอบอันดับที่สองมี

เกณฑ์ระบุโมเดลที่ดี (Hair et al., 2010)

P > .10

<3

>.90. >.90 >..95 <.06

โมเดล 1 ก (องค์ประกอบอันดับที่หนึ่งมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ครอบครัวเอื้อ การทางานด้านอารมณ์
มีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .69 - .83 ด้านคุณลักษณะมีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนัก
ขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .75 - .82 ด้านพฤติกรรมมีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.76 - .85 การทางานเอื้อครอบครัว ด้านอารมณ์ มีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .65 .89 ด้านคุณลักษณะมีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .82 - .87 ด้านพฤติกรรมมีจานวน 3
ข้อ มีค่าน้ าหนั กขององค์ป ระกอบอยู่ ร ะหว่าง .72 - .93 โดยทั้ง 6 องค์ประกอบมีความสั มพันธ์ระหว่างกันใน
ทางบวกมีค่าอยู่ระหว่าง .30 - .64 (ดูผลจากตาราง 3)
1.2 โครงสร้างของมิติความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของโมเดลของการวัดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
ปรากฏผลในตาราง 2 ผลการทดสอบ พบว่า โมเดล 1ข และโมเดล 3ข มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล
ในระดับที่ยอมรับได้โดยค่าดัชนีความเหมาะสมสอดคล้องของโมเดล 1ข และโมเดล 3ข มีค่าใกล้เคียงกันเป็นไป
ตามเกณฑ์ โมเดล 1ข มีค่า χ²/df = 2.99, AGFI = .92, CFI = .97 และ RMSEA = .06 ส่วนโมเดล 3ข มีค่า χ²/df
= 3.08, AGFI = .89, CFI = .97 และ RMSEA = .06
ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานหรือค่าน้าหนักของสัมประสิทธิ์ ถดถอยมาตรฐานระหว่างองค์ประกอบ
กับ ตัว แปรที่ได้จ ากการวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน ของโมเดล 3ข ปรากฏผลตามภาพประกอบ 2 โดย
องค์ประกอบอันดับที่ 2 ได้แก่ ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางานขัดขวางครอบครัว มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวก (r = .81) องค์ประกอบอันดับที่ 2 ครอบครัวขัดขวางการทางาน มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบจากดัชนี
ครอบครัวขัดขวางการทางานด้านเวลา (.76) ด้านความเครียด (.78) และด้านพฤติกรรม (.94) ส่วนองค์ประกอบ
อันดับที่ 2 การทางานขัดขวางครอบครัว มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบจากดัชนี การทางานขัดขวางครอบครัว
ด้านเวลา (.91) ด้านความเครียด (.89) และด้านพฤติกรรม (.90) โดยโมเดล 3ข มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอันดับ
ที่ 1 อยู่ระหว่าง .71 - .88
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โมเดล 1ข (องค์ประกอบอันดับที่ 1 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ครอบครัวขัดขวางการทางานด้านเวลา
มีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .71 - .94 ด้านความเครียดมีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนัก
ขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .82 - .88 ด้านพฤติกรรมมีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.87 - .91 การทางานขัดขวางครอบครัว ด้านเวลา มีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .88 .91 ด้านความเครียดมีจานวน 3 ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .85 - .93 ด้านพฤติกรรมมีจานวน 3
ข้อ มีค่าน้าหนักขององค์ป ระกอบอยู่ร ะหว่าง .78 - .91 โดยทั้ง 6 องค์ประกอบมีความสั มพันธ์ระหว่างกัน ใน
ทางบวกมีค่าอยู่ระหว่าง .50 - .81 (ดูผลจากตาราง 4)
สรุปได้ว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและงานเป็นไปตามลาดับขั้น ได้แก่ มิติการเกื้อหนุน
ระหว่างครอบครั วกับ งาน ประกอบด้ว ย ครอบครัว เอื้อต่อการทางาน และการทางานเอื้อครอบครัว และมิติ
ความขัดแย้ งระหว่างครอบครัว กับ งาน ประกอบด้ว ย ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางานขัด ขวาง
ครอบครัว โดยครอบครัวเอื้อต่อการทางาน และการทางานเอื้อครอบครัว มี 3 ด้าน (อารมณ์ คุณลักษณะ และ
พฤติกรรม) และครอบครัวขัดขวางการทางาน การทางานขัดขวางครอบครัว มี 3 ด้าน (เวลา ความเครียด และ
พฤติกรรม)
โมเดล 3ก

χ²/df = 2.48, CFI = .96 , RMSEA = .05

โมเดล 3ข

χ²/df = 3.08, CFI = .97, RMSEA = .06

ภาพประกอบ 2 ผลการตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบอันดับที่ 2 ของโมเดล 3ก และโมเดล 3ข
หมายเหตุ: โมเดล 3ก - PFW = ครอบครัวเอื้อการทางาน, Faffect = ครอบครัวเอื้อการทางานด้านอารมณ์, Ftrait = ด้านคุณลักษณะ, Fbehavior =
ด้า นพฤติก รรม; PWF = การทางานเอื้ อ ครอบครัว , Waffect = การทางานเอื้ อ ครอบครัว ด้า นอารมณ์ , Wtrait = ด้า นคุณลัก ษณะ, Wbehavior =
ด้านพฤติกรรม
โมเดล 3ข - NFW = ครอบครั ว ขั ด ขวางการท างานการท างาน, Ftime = ครอบครั ว ขั ด ขวางการท างานด้ า นเวลา, Fstress =
ด้า นความเครีย ด, Fbeh =ด้า นพฤติก รรม; NWF = การทางานขั ดขวางครอบครัว , Wtime = การทางานขั ดขวางรอบครัว ด้า นเวลา, Wstrees =
ด้านความเครียด, Wbeh = ด้านพฤติกรรม
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2. ความเชื่อมั่นของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและงาน
ค่าความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในด้วยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคทั้ง 6
ด้านของมิติการวัดความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานมีค่าอยู่ระหว่าง .79 - .88 ปรากฏผลในตาราง 3 และ
มิตคิ วามขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานมีค่าอยู่ระหว่าง .86 - .93 ปรากฏผลในตาราง 4 โดยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของการวัดครอบครัวเอื้อ การทางาน การทางานเอื้อครอบครัว ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางาน
ขัดขวางครอบครัว มีค่าเท่ากับ .88, .89, .89 และ .91 ตามลาดับ และผลจากการวิเคราะห์โมเดล 3ก และโมเดล
3ข พบว่า ค่าความเชื่อมั่น ส่วนประกอบ (CR) ของการวัดครอบครัว เอื้อ การทางาน การทางานเอื้อครอบครัว
ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางานขัดขวางครอบครัว มีค่าเท่ากับ .84, .82, .91 และ .93 ตามลาดับ
3. ความเที่ยงตรงของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและงาน
3.1 ความเที่ยงตรงเชิงเอกนัยหรือเเชิงเหมือน
ผลจากตาราง 3 และตาราง 4 แสดงว่าการวัดมิติความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน และมิติการวัด
ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานที่ประกอบไปด้วยหกองค์ประกอบในแต่ละมิตินั้นมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ย
ขององค์ ป ระกอบ (AVE = Average Variance Extracted) มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง .57 ถึ ง .71 ส าหรั บ มิ ติ ก ารวั ด
ความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน และมีค่าอยู่ระหว่าง .68 ถึง .81 สาหรับมิติการวัดความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงาน ประกอบกับผลจากการวิเคราะห์ โมเดล 3ก และโมเดล 3ข พบว่า ครอบครัวเอื้อการทางาน
การทางานเอื้อครอบครัว ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางานขัดขวาง มีค่า AVE อยู่ระหว่าง .57 ถึง .81
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ .50 แสดงว่า 6 องค์ประกอบในแต่ละมิติ มาตราวัดครอบครัวเอื้อการทางาน มาตราวัด
การทางานเอื้อครอบครัว มาตราวัดครอบครัวขัดขวางการทางาน และมาตราวัดการทางานขัดขวางนั้นมีความ
เที่ยงตรงเชิงเอกนัย
ตาราง 3 ค่าความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเชิง เอกนัย ความเที่ยงตรงเชิ งจาแนก และความสัมพันธ์ระหว่าง 6
องค์ประกอบ ของมิตกิ ารเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานในโมเดล 1ก
เกื้อหนุนระหว่าง
2
3
4
5
6
α CR AVE MSV ASV 1
ครอบครัวกับงาน
ครอบครัวเอือ้ การทางาน
1 อารมณ์
2 คุณลักษณะ
3 พฤติกรรม
การทางานเอือ้ ครอบครัว
4 อารมณ์
5 คุณลักษณะ
6 พฤติกรรม

88.
79.
83.
84.
.89
82.
88.
88.

(.84)
.80
.82
.84
(.82)
.83
.88
.88

.57
.61
.64

.41
.53
.53

.21
.26
.26

.75
.64
.55

.
.78
.73

.80

.63
.71
.71

.39
.41
.41

.24
.22
.21

.39
.30
.30

.41
.31
.31

.45
.32
.42

.79
.62
.52

.84
.64

หมายเหตุ: √AVE คือ ค่าที่ขืดเส้นใต้ตรงเส้นทแยงมุม
ค่าที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุม คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ค่าที่อยู่ในวงเล็บ คีอ ค่า CR ในโมเดล 3ก
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นอกจากนี้การวัด การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานด้านครอบครัวเอื้อการทางานยังมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการวัดการเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวไปสู่งานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .68) แสดงว่า
การวัดการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานด้านครอบครัวเอื้อการทางานมี โครงสร้างที่คล้ายคลึงเกี่ยวข้องกับ
แบบวัดเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวไปสู่งาน เช่นเดียวกับการวัดการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานด้านการทางาน
เอื้อครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการวัด การเพิ่มคุณค่าจากงานไปสู่ ครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .73) แสดงว่า การวัด การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัว กับงานด้านการทางานเอื้อ ครอบครั ว มี
โครงสร้างที่คล้ายคลึงเกี่ยวข้องกับการวัดเพิ่มคุณค่าจากงานไปสู่ครอบครัว สาหรับการวัดมิติความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงานด้านครอบครัวขัดขวางการทางานพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการวัด การทับซ้อนทางลบจาก
ครอบครัวไปสู่งานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .84) แสดงว่า การวัดครอบครัวขัดขวางการทางานมี
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวัดการทับซ้อนทางลบจากครอบครัวไปสู่งาน เช่นเดียวกับการวัดความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงานด้านการทางานขัดขวางครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการวัด การการทับซ้อนทางลบจาก
งานไปสู่ครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .89) แสดงว่าการวัดการทางานขัดขวางครอบครัว มี
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวัดทับซ้อนทางลบจากงานไปสู่ครอบครัว
3.2 ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
ผลจากการวิ จั ย ที่ แ สดงในตาราง 3 และ 4 พบว่ า ค่ า รากที่ ส องของความแปรปรวนเฉลี่ ย ของ 6
องค์ประกอบ (AVE = Square Root of Average Variance Extracted) ทุกตัวที่ปรากฏ มีค่าอยู่ระหว่าง .75 .84 สาหรับมิติการวัดความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน (ตาราง 3) และมีค่าอยู่ระหว่าง .82 ถึง .86 สาหรับ
มิติการวั ดความขัดแย้ งระหว่างครอบครัวกับงาน (ตาราง 4) ตรงแนวทแยงมีค่าสูงกว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทั้งในแนวคอลัมน์และแนวแถว แสดงว่า การวัดความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานมี ความ
เที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนกนอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ค่ า MSV และASV ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า AVE ใน
องค์ประกอบนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่าทั้ง 6 องค์ประกอบในแต่ละมิติมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
และผลจากการวิเคราะห์ โมเดล 3ก และโมเดล 3ข พบว่า ครอบครัวเอื้อการทางาน การทางานเอื้อครอบครัว
ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางานขัดขวาง มีค่า MSV น้อยกว่าค่า AVE แสดงว่ามาตราวัดครอบครัว
เอื้อการทางาน มาตราวัด การทางานเอื้อครอบครัว มาตราวัดครอบครัวขัดขวางการทางาน และมาตราวัด การ
ทางานขัดขวางนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การวั ด ความเกื้ อ หนุ น ระหว่ า งครอบครั ว กั บ งานด้ า นครอบครั ว เอื้ อ การท างาน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางลบอย่ า งนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 (r = -.19) กั บ การวั ด การทั บ ซ้ อ นทางลบ
จากครอบครัวสู่งานกล่าวคือบุคคลที่มีความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานด้านครอบครัวเอื้อการทางานสูง
จะมีการทับซ้อนทางลบระหว่างครอบครัวสู่งานน้อยตามกัน เช่นเดียวกับการวัดความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัว
กั บ งานด้ า นการท างานเอื้ อ ครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ การวั ด การการทั บ ซ้ อ นทางลบจากงานไปสู่
ครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.16) แสดงว่าการวัดความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน
ด้านการทางานเอื้อครอบครัว มีโครงสร้างที่ตรงข้ามกับการวัดการการทับซ้อนทางลบจากงานไปสู่ครอบครัว แสดง
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ว่า แบบวัดความเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานมีโครงสร้างที่ตรงข้ามกับการวัดความถ่ายเทระหว่างครอบครัว
กับงานในทางลบ สาหรับการวัดมิติ ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานด้านครอบครัวขัดขวางการทางานพบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กับการวัด การเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวไปสู่งาน (r = -.06) ในขณะที่การวัดความความขัดแย้ง
ระหว่างครอบครัวกับงานด้านการทางานขัดขวางครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับการวัดการเพิ่มคุณค่าจากงาน
ไปสู่ ครอบครั ว อย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 (r = -.18) แสดงว่าการวัด การทางานขัดขวางครอบครัว
มีโครงสร้างที่แตกต่างตรงข้ามกับการวัดการเพิ่มคุณค่าจากงานไปสู่ครอบครัว
ตาราง 4 ค่าความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเชิงเอกนัย ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก และความสัมพันธ์ระหว่าง 6
องค์ประกอบของมิตคิ วามขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานโมเดล 1ข
ขัดแย้งระหว่าง
2
3
4
5
6
α CR AVE MSV ASV 1
ครอบครัวกับงาน
ครอบครัวขัดขวางงาน
1เวลา .
2ความเครียด .
3พฤติกรรม .
การทางานขัดขวางครอบครัว
4เวลา .
5ความเครียด .
6พฤติกรรม .

.89
.88
.86
.92
.91
.92
.93
.89

(91.)
.86
.89
.92
(9.3)
.92
.93
.90

.68
.74
.79

.51
.51
.51

.35
.37
.49

.82
.60
.72

.86
.71

.89

.80
.81
.75

.65
.66
.66

.51
.47
.47

.59
.50
.52

.62
.59
.52

.71
.64
.70

.89
.81
.81

.90
.81

หมายเหตุ: √AVE คือ ค่าที่ขืดเส้นใต้ตรงเส้นทแยงมุม
ค่าที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุม คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ค่าที่อยู่ในวงเล็บ คีอ ค่า CR ในโมเดล 3ข

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานที่พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบวัดที่มีหลายมิติที่มีความเที่ยงตรง
และเชื่อถือได้ โดยมีมิติหลัก 2 มิติ ได้แก่ การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน และมิติ ความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงาน ในแต่ละมิติ ประกอบด้วย 2 ทิศทางของการเกื้อหนุน/ความขัดแย้ง ได้แก่ ครอบครัวไปสู่งาน
และงานไปสู่ครอบครัว และในแต่ละทิศทางประกอบด้วย 3 ประเภทของการเกื้อหนุน /ความขัดแย้ง แบบวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานประกอบด้วยมาตราวัด 4 ชุด ได้แก่ 1) มาตราวัดครอบครัวเอื้อการทางาน
2) มาตราวัดการทางานเอื้อครอบครัว 3) มาตราวัดครอบครัวขัดขวางการทางาน และ 4) มาตราวัดการทางาน
ขัดขวางครอบครัว โดยแบบวัดนี้ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจซึ่ง
เป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ได้มาจากข้อมูลสาหรับการค้นหาโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน พบว่า
แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน ในมิติ การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานมีหลายองค์ประกอบ
และบางองค์ประกอบมีข้อคาถามเพียง 1 หรือ 2 ข้อคาถาม ซึ่งไม่เหมาะในการที่จะรวมข้อคาถามเหล่านี้เป็น
ตั ว แทนองค์ ป ระกอบ และบางข้ อ มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น อยู่ ห ลายองค์ ป ระกอบ ดั ง นั้ น
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ป ระกอบกั บ การทดสอบ Scree Test แล้ ว จึ ง ก าหนดให้ จ ากั ด การวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบไว้ เ พี ย ง 3 องค์ ป ระกอบ และใช้ ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจเป็ น พื้ น ฐาน
ประกอบการพัฒนาแบบวัด (ข้อมูลส่วนนี้ใช้ในการปรับปรุงแบบวัด โดยลดจานวนองค์ประกอบ และตัดข้อคาถาม
ที่มีน้าหนักใกล้เคียงอยู่หลายองค์ประกอบออก) และทาการทดสอบโมเดลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
กับงานตามทฤษฎีต่อไป
ผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างโมเดลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับ
งานและข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดล 1ก มิติการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับ
งาน และโมเดล 1ข มิติครอบครัวขัดแย้งกับงานที่แต่ละมิติประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ
มีความความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความเหมาะสมสอดคล้องหลายค่า
ประกอบกันเป็นไปตามเกณฑ์ ถึงแม้ว่าผลของค่าไคสแควร์ (χ² ) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า โมเดลนี้
ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นเช่นนี้ค่าไคสแควร์ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่มตัวอย่าง ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เป็นการยาก
ที่การทดสอบค่าไคสแควร์จะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติในการวิเคราะห์กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (Crowley & Fan,
1997) ดังนั้นให้พิจารณาค่าดัชนี ความเหมาะสมสอดคล้องตัวอื่น ๆ ประกอบ โดยผลการตรวจสอบโครงสร้างมิติ
การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน มี 6 องค์ประกอบย่อยที่มาจาก 2 ทิศทางของการเกื้อหนุน (ครอบครัวเอื้อ
การทางาน และการทางานเอื้อครอบครัว) และ 3 ประเภทของการเกื้อหนุน (อารมณ์ คุณลักษณะ และพฤติกรรม)
ผลการวิจั ย นี้ส อดคล้องกับ งานวิจัย ของ Carlson, Kacmar, Wayne and Grzywacz (2006) ในการวัดมาตรา
Work - Family Enrichment Scale ที่ประกอบไปด้วย 6 มิติย่อยที่มาจาก 2 ทิศทาง (การเพิ่มคุณค่าจากงานสู่
ครอบครัว และการเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวสู่งาน) และ 3 ประเภทของการเพิ่มคุณค่า (การพัฒนา, อารมณ์ และ
ทุน/ประสิทธิภาพ) ถึงแม้ประเภทของการเพิ่มคุณค่าจะต่างจากประเภทของการเกื้อหนุน แต่ภาพรวมแล้วเนื้อหาที่
ใช้วัดมีความเกี่ยวข้องกัน สาหรับผลการตรวจสอบโครงสร้างมิติความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน ที่ประกอบ
ไปด้ ว ย 6 มิ ติ ย่ อ ยโดยรวม 3 ประเภทของความขั ด แย้ ง (เวลา ความเครี ย ด และพฤติ ก รรม) จาก
2 ทิศทางของความขัดแย้ ง (จากงานสู่ ครอบครัว และจากครอบครัว สู่ งาน) และพบผลเช่นเดียวกันนี้ใ นงาน
ของ Carlson, Kacma, and Williams (2000) ในเรื่องการสร้างและตรวจสอบความเที่ยงตรงของการวัดหลายมิติ
ของความขั ด แย้ ง งาน-ครอบครั ว เช่ น เดี ย วกั บ งานของ Vieria, Lopez, and Mato (2014) ที่ พั ฒ นามาตรา
ความขัดแย้งงาน - ครอบครัว และมาตราการเพิ่มคุณค่า งาน - ครอบครัว โดยอิงแบบวัดของ Carlson et al.
(2000; 2006) และได้มีการตรวจสอบโครงสร้าง 6 มิติย่อยของการเพิ่มคุณค่าครอบครัวกับงาน และมิติครอบครัว
ขัดแย้งกับงานกับผู้ปกครองชาวโปรตุเกศที่ทางานพบผลเช่นเดียวกับการวิจัยของ Carlson et al. (2000; 2006)
แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบโครงสร้างของแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครั วกับงานในงานวิจัยนี้
ยังพบว่า โมเดลองค์ประกอบอันดับที่สองของมิติการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงานประกอบด้วยองค์ประกอบ
ครอบครัวเอื้อการทางาน และการทางานเอื้อครอบครัว (โมเดล 3ก) และโมแดลองค์ประกอบอันดับที่สองของมิติ
ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางาน
ขัดขวางครอบครัว (โมเดล 3ข) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล เช่นเดียวกันผลการวิจัยอันนี้สอดคล้องกับ
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งานวิจัยที่ตรวจสอบโมเดลองค์ประกอบอันดับที่ 2 ของ Vieria, Lopez & Matos, (2014) การที่ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้แสดงว่า โครงสร้างการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานสนับสนุนแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวกับงานว่ามีความเกี่ยวข้องกันทั้งในทางทางบวก และทางลบโดยมีทิศทางความเชื่อมโยงอยู่ 2 ทิศทาง
ได้แก่ อิทธิพลทางบวก (ลบ) ของครอบครัวต่องาน และอิทธิพลทางบวก (ลบ) ของงานต่อครอบครัว (Edwards &
Rothbard, 2000) และอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานน่าจะมีความ
ทั่วไปไม่อิงบริบททางสังคม
การพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานนั้นได้รับการตรวจสอบอานาจจาแนกรายข้อ
และความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในหลายครั้งตั้งแต่เริ่มต้นทดลองใช้แบบวัดครั้งแรกจนได้แบบวัดฉบับจริง
พบว่าความเชื่อมั่นมีค่าสูงทั้งในภาพรวม และแต่ละมาตราสะท้อนให้เห็นว่ารายข้อต่าง ๆ วัดในสิ่งเดียวกันหรือ
โครงสร้างเดียวกัน และการหาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อด้ วยการทดสอบค่าทีสาหรับกลุ่มสูงและกลุ่มต่ายังเป็น
การสรุปได้ว่าแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานมีความเที่ยงตรงตามสภาพ กล่าวคือสามารถจาแนก
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานสูงและต่าได้ตามสภาพความเป็นจริงของบุคคลนั้น
นอกจากนี้ผลการตรวจสอบความเที่ ยงตรงยังพบว่ามิติย่อย 6 มิติของการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับ
งาน และมิติความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน มีความเที่ยงตรงเชิงเอกนัยและความเที่ยงตรงเชิงจาแนกแสดง
ว่ามิติย่อยในแต่ละมิติวัดในโครงสร้าง/คุณลักษณะแบบเดียวกัน และมิติย่อยนั้นมีโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะของ
มิตินั้นสามารถแยกความแตกต่างแต่ละมิติได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับผลการตรวจสอบแบบวัดความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับงาน (มาตราวัดครอบครัวเอื้อการทางาน การทางานเอื้อครอบครัว ครอบครัวขัดขวางการ
ทางาน และการทางานขัดขวางครอบครัว) กับการวัดแบบอื่นที่วัดคุณลัก ษณะคล้ายกันและคุณลักษณะที่ต่างกัน
และจากการวิจัยจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานในทางบวก ได้แก่การเกื้อหนุนระหว่างครอบครัว
กับงานที่มีสองทิศทาง ได้แก่ ครอบครัวเอื้อการทางาน และการทางานเอื้อครอบครัว มีความสัมพันธ์สูงในทางบวก
กับการวัดเพิ่มคุณค่าจากครอบครัวไปสู่งาน และการวัดเพิ่มคุณค่าจากงานไปสู่ครอบครัว แสดงว่ามีโครงสร้าง
ที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าโครงสร้างแต่ละตัวแปรในนิยามปฏิบัติการอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่โดยภาพรวมแล้ว
เป็ น การเอื้อประโยชน์ ซึ่งกัน และกัน ระหว่างครอบครัวกับงาน ในทานองเดียวกันพบว่าความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงานได้แก่ ครอบครัวขัดขวางการทางาน และการทางานขัดขวางครอบครัว มีความสัมพันธ์ในทางบวก
สูงกับการทับซ้อนทางลบจากครอบครัวไปสู่งาน และการทับซ้อนทางลบจากงานไปสู่ครอบครัว ผลการวิจัยยัง
แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวเอื้อการทางาน และการทางานเอื้อครอบครัว มีความสัมพันธ์สูงในทางลบกับการทับซ้อน
ทางลบจากครอบครัวไปสู่งาน และการทับซ้อนทางลบจากงานไปสู่ครอบครัว ดังนั้นการพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสองตัวในทางลบน่าจะสรุปได้ว่าสองตัวนี้วัดในโครงสร้างที่แตกต่างกันในลักษณะที่ตรงข้ามกันได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน ที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีโครงสร้างทั่วไปไม่อิงบริบทเฉพาะใน
งานวิ ช าชี พ แต่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด ในการวิ จั ย นี้ ใ ช้ กั บ ครู อ าจารย์ ดั ง นั้ น ใน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การตรวจสอบคุณภาพของการวัดควรมีการนาแบบวัดนี้ไปใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัว อย่างที่หลากหลาย เพื่อ
การยืนยันโครงสร้างทั่วไปของแบบวัด รวมทั้งมีการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนทางโครงสร้างของการวัด และ
ควรมีการพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานในรูปแบบการวัดที่ ไม่ใช่มาตราประเมินค่า เช่น
การวัดโดยใช้สถานการณ์ นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดในลักษณะอื่น
เช่น ทาการวิจั ย เชิงทดลองเพื่อตรวจสอบผลการใช้แบบวัดก่อนและหลั งจากมีการจัดกระทาหรือให้ เงื่อนไข
บางอย่างตามแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและการทางาน ว่าการจัดกระทาอย่างนี้มีส่วนช่วย
ส่งเสริมหรือหรือลดความขัดแย้งถ้าผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามทฤษฎีที่พยากรณ์ไว้ แสดงว่าแบบวัดวัดได้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎี หรือทาการวิจัยที่ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานและ
ตัวแปรอื่นที่เกีย่ วข้อง เช่นตัวแปรที่เป็นตัวกาหนดหรือผลของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานมีหลายมิติที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงและความเชื่อถือ
ได้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละครั้ง แต่โดยทั่วไปถ้าต้องการสารวจ
ว่าบุคคลวัยทางานมี ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานในทางบวกเป็นเช่นไร ควรวัดองค์ประกอบย่อย 6
องค์ประกอบจากมาตราวัด 2 มาตราได้แก่ 1) มาตราวัดครอบครัวเอื้อการทางาน และ 1) มาตราวัดการทางานเอื้อ
ครอบครั ว หรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างครอบครัว กั บงานในทางลบเป็ น เช่ นไร ควรวั ด องค์ ป ระกอบย่ อ ย 6
องค์ประกอบจากมาตราวัด 2 มาตราได้แก่ 1) มาตราวัดครอบครัวชัดขวางการทางาน และ 1) มาตราวัดการ
ทางานชัดขวางครอบครัว หรือ วัดเฉพาะครอบครัวเอื้อการทางาน การทางานเอื้อครอบครัว ครอบครัวชัดขวาง
การทางาน และ/หรือ การทางานชัดขวางครอบครัว เพื่อความชัดเจนและการใช้ประโยชน์ผลการวัดได้อย่าง
เหมาะสม
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2561 และโครงการวิจัยนี้
ได้รับใบรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-314/2560

เอกสารอ้างอิง
Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams, L. J. (2000). Construction and initial validation of a
multidimensional of work. Journal of Vocational Behavior. 56, 249-276.
Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H., & Grzywacz, J. G. (2006). Measuring the positive side of
the work–family interface: Development and validation of a work–family enrichment
scale. Journal of Vocational Behavior. 68, 131 – 164.
Warasan Phuettikammasat, Vol. 25 No.1, January 2019. Copyright: Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Thailand.

60 |

อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุตธิ รรมและความเชื่อในกฎแห่งกรรม

ISSN 1686-1442

Choochom, O. (2016). The influence of psycho-social factors on work-family facilitation. Journal
of Psychology Kasem Bundit University, 6(1), 11-23.
Choochom, O. Sucaromana, A. & Intarakamhang, U. (2010). kān wikhro̜ khwāmsamphan rawāng
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