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ชื่อเรื่อง ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต 
การท างาน และการเรียน ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในเขต
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การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศกึษาที่

มี ลกัษณะชีวสงัคมต่างกัน 2) ศกึษา ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่
เก่ียวขอ้ง กบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 3) คน้หาตวัแปรที่ส  าคญัในการท านายสมดลุชีวิต การท างาน 
และการ เรียนของนกัศกึษา กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาซึ่งท างานควบคู่กบัการเรียน จ านวน 
400 คน จากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 4 แห่ง เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม ชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดบั  ซึ่งมีความเชื่อมั่นชนิดค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า .808 ถึง .935 สถิติที่
ใชใ้นการ วิเคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย สถิติพืน้ฐานใชพ้รรณนาขอ้มลูเบือ้งตน้ การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ทาง เดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาที่มีอายุงานแตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนในดา้นรวม
แตกต่างกันที่ ระดบั (p<.05) และดา้นสมดุลการเงินแตกต่างกันที่ระดบั (p<.001) 2) นกัศึกษาที่มีจ านวนบุตร
แตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ทัง้ดา้นรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน (p<.05) 3) พบ
ปฏิสมัพนัธ ์รว่มระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนบัสนุนทางสงัคมจากงานที่มีผลต่อสมดุลชีวิต  
การท างาน และการเรียนในดา้นรวม (p<.01) 4) ตวัแปรที่ส  าคญัในการท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน (β = .235) การเผชิญปัญหาแบบ มุ่งเนน้ท่ีปัญหา (β = .212) การ

สนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (β = .172) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (β .138) ตามล าดบั โดยตวัแปร
ปัจจยัส่วนบุคคลและตวัแปรปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมสามารถรว่มกนั ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และ
การเรียน ในดา้นรวมไดร้อ้ยละ 32.6 จากผลการวิจัยนี  ้สถาบันการศึกษา ที่ท างาน หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
สามารถน าผลไปใชใ้นการก าหนดแนวทางการส่งเสรมิใหเ้กิดสมดลุชีวิต ซึ่งจะ ช่วยใหส้มดุลชีวิตของนกัศกึษามี
ดลุยภาพโดยไม่ขดัแยง้กบัการเรียนและการท างาน 

 
ค าส าคญั : สมดลุชีวิตการท างานและการเรียน, บณัฑิตศกึษา, ปัจจยัส่วนบคุคล 
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The objectives of this research are as follows: (1) to compare the school work-life 

balance of students in different groups; (2) to study the interaction effects of personal, and social 
environmental factors on school work-life balance; and (3) to identify the important variables in 
predicting school work-life balance among graduate students. The samples consisted of 400 
graduate students working in conjunction with their studies at four universities in Bangkok. The data 
were collected by using a six-point rating scale questionnaire. The reliability of Cronbach's alpha 
coefficients of the questionnaires ranged from .808 to .935. The data were analyzed by using 
descriptive statistics, analysis of variance, and stepwise multiple regression analysis. The results of 
this research found that: (1) there were differences in school work-life balance overall (p<.05) and in 
terms of the financial balance (p<.001) for students of different working ages; (2) there were no 
differences in school work-life balance, both overall and in each aspect for students with a different 
number of children; and (3) there were interaction effects of locus of control and social support from 
work on school work-life balance overall (p< .01), and; (4) the important variables predicting the 

school work-life balance were social support from job (β = .235), problem-focused coping (β = 

.212) social support from family (β = .172) and conscientiousness, (β =.138) respectively. The 
personal and social environment factors accounted for 32.6% of variance in terms of school work-life 
balance. Schools and organizations can use these findings to formulate guidelines for promoting 
school work-life balance. This may help the work-life balance of the students and without any conflict 
with study and work. 

 
Keyword : school work-life balance, postgraduate studies, personal factors 
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บทที ่1  
บทน า 

 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกไดใ้หค้วามส าคัญในประเด็นความ

สมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน (Work and Life Balance) มากขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากแนวโนม้และ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสภาพสงัคมในปัจจบุนั จะเห็นไดว้่าการท างานของคนใน

ปัจจุบนัเป็นไปดว้ยความเร่งรีบ และใชเ้วลาทุ่มเทใหก้บังานมากขึน้ เพราะตอ้งท างานแข่งกบัเวลา

ภายใตภ้าวะการแข่งขันที่สูงและมีความกดดัน จนท าใหส้่งผลกระทบต่อสุขภาพและสมดุลของ

ชีวิตและการท างาน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของบลมูและคณะ (Bloom et al. อา้งถึงใน จุฑาภรณ ์

หนูบุตร, 2554) ที่พบว่า ภาวะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์มีผลรา้ยต่อความสมดุลระหว่างชีวิต

ส่วนตวัและการท างานของพนักงาน และดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัท าใหผู้ค้นส่วนใหญ่

ตอ้งทุ่มเทเวลาใหก้ับงานมากขึน้ เพื่อที่จะมีรายไดม้าเลีย้งตนเองและครอบครวั และตอบสนอง

ความต้องการในดา้นต่าง ๆ จนบางครัง้ท าให้ไม่มีเวลาหรือไม่สามารถจัดสรรเวลาส าหรบัชีวิต

ความเป็นอยู่ของตนเอง ชีวิตครอบครวั หรือใหเ้วลากบัเพื่อนฝูงได ้นอกจากนีก้ารท่ีตอ้งท างานหนกั

มากขึน้เป็นระยะเวลานาน ๆ สง่ผลเสียต่อสขุภาพรา่งกาย ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยลา้ อาการปวด

เมื่อยตามร่างกาย รวมถึงปัญหาทางดา้นสุขภาพ เช่น ภาวะกดดัน ความเครียด จนน าไปสู่ความ

เบื่อหน่ายและความขดัแยง้ในการท างานและการใชช้ีวิตครอบครวั 

จากการส ารวจพฤติกรรมการท างานของคนในแถบประเทศเอเชียของบริษัทวิจยัทางการ

ตลาดจีเอฟเค ประเทศไทยในปี 2558 พบว่า คนไทยใชเ้วลาในการท างานคิดเป็นชั่วโมงการท างาน

เฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศแถบเอเชียคือ 51 ชั่ วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่  48 ชั่ วโมง  

ในขณะที่ทั่วโลกมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ย 36.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์หรือประเทศที่พัฒนาแลว้ใน

เอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ นมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ย 37.3 ชั่วโมง นอกจากนีย้ังพบว่าคนไทยใชเ้วลาในการ

เดินทางไปท างานเฉลี่ยถึง 7.6 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ผลส ารวจนีช้ีใ้หเ้ห็นว่าคนไทยตอ้งใชเ้วลาที่มีอยู่

อย่างจ ากัดในแต่ละวันไปกับการท างานในจ านวนชั่วโมงที่มากขึน้ท าให้เสียโอกาสในการท า

กิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิต เช่น การใชเ้วลากบัครอบครวั การสนัทนาการ การรวมกลุ่มท ากิจกรรม

ชมุชน (ส านกัข่าวไทย, 2558. อา้งถึงใน ภาวิณี แสนวนั, 2559) 
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โดยทั่วไปแลว้ ชีวิตกบัการท างานมกัจะเป็นความตอ้งการที่ขดัแยง้กนัระหว่างองคก์ารกบั

พนักงาน พนักงานตอ้งการใชเ้วลากับชีวิตความเป็นอยู่และครอบครวัอย่างมีความสุข ในขณะที่

องคก์ารตอ้งการใหพ้นักงานใชเ้วลาทุ่มเทกับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นชีวิตกับการ

ท างานจึงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครวัมีผลกระทบต่องาน (Family 

Interference with Work) หรือ งานมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว (Work Interference with 

Family) ก็จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั (Work Life Conflict) ดงันัน้ ทัง้ชีวิต

กบัการท างานจะประสบผลส าเรจ็ไดน้ัน้ตอ้งอาศยัความสมดลุของทัง้สองสว่น 

ปัจจุบนัหลายองคก์ารไดเ้ล็งเห็นประโยชนจ์ากการน านโยบายดา้นความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกบัการท างานมาใชโ้ดยการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานที่สง่เสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่

ดีของพนักงานพรอ้ม ๆ กับการส่งเสริมให้พนักงานใช้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 

(Hacker & Doolen, 2003) สอดคลอ้งกับรายงานจากการส ารวจบริษัทในสหรฐัอเมริกาที่มีการ

ก าหนดโปรแกรมสมดุลชีวิตกับการท างานเป็นนโยบายหนึ่งในการบริหารทรพัยากรมนุษยเ์มื่อปี 

1995 จ านวน 107 บริษัท พบว่ารอ้ยละ 60 ของบริษัทเห็นว่าโปรแกรมสมดลุชีวิตกบัการท างานมี

ผลดีต่อบริษัท เช่นท าใหพ้นกังานรูส้ึกว่าบรษิัทเป็นสถานที่ท างานที่ดี มีระบบการบริหารทรพัยากร

มนษุยท์ี่ดี พนกังานเกิดความจงรกัภกัดี และมีความพึงพอใจในการท างานเพิ่มมากขึน้ และอีกรอ้ย

ละ 40 ยังเชื่อว่าโปรแกรมสมดุลชีวิตกับการท างานจะช่วยใหผ้ลผลิตขององคก์ารมีสูงขึน้  (King, 

1995) นอกจากนี ้ประโยชน์ของสมดุลชีวิตกับการท างานที่มีต่อพนักงานและองค์การมีหลาย

ประการ ดังนี ้1) ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานเพิ่มขึน้ (Increase Job Satisfaction) 

จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างสมดลุชีวิตกบัการท างานและความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน พบว่า สมดุลชีวิตกบัการท างานท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในการท างานที่สงูขึน้  2) 

พนักงานมีความสุขในชีวิตการท างาน (Emotion and Physical well-being) 3) พนักงานและ

องค์การมีผลิตภาพเพิ่มขึน้ (Improve Productivity) มีผลการศึกษาที่ชัดเจนว่าบริษัทที่มีสมดุล

ชีวิตกบัการท างานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัผลิตภาพของบรษิัท โดยบรษิัทที่มีสมดลุชีวิตกบัการ

ท างานมีอตัราการเติบโตของสินทรพัย ์และผลก าไรจากยอดขายสงูกว่าบรษิัทที่ไม่มีสมดลุชีวิตกบั

การท างาน  4) สนับสนุนกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย ์มีหลกัฐานจากรายงานการศึกษา

จ านวนมากที่สนับสนุนว่าองคก์ารที่มีนโยบายความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานจะช่วย

ส่งเสริมกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษยใ์หม้ีประสิทธิภาพสูงขึน้ เช่น กระบวนการสรรหาที่มี
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ประสิทธิผล สามารถรกัษาพนักงานไวไ้ด ้อัตราการขาดงาน ลาออกลดลง พนักงานมีวัฒนธรรม

การท างานที่ดี มีแรงจูงใจในการท างาน มีความมุ่งมั่นผูกพันจงรกัภักดีต่อองคก์าร มีความเสมอ

ภาคในงาน และองคก์ารมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัพนกังาน ดงันัน้การที่องคก์ารจะประสบผลส าเรจ็ได้

นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ไม่เช่นนัน้แลว้ พนกังานอาจรูส้ึกไม่มีความสขุกบัชีวิตและการท างาน ท าใหอ้ตัราการขาดงานและ

อตัราการลาออกเพิ่มสงูขึน้ได ้รวมถึงไม่สามารถธ ารงรกัษาพนกังานไวไ้ดเ้นื่องจากพนกังานลาออก

เพื่อไปแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าใหก้บัชีวิตตนเอง (เพ็ญนภา เชา้รุง่โรจน,์ 2558)  

และจากสภาพเศรษฐกิจและสงัคมที่แข่งขันกันอย่างสูง ท าใหป้ระชากรในวัยท างานที่

ส  าเรจ็การศึกษาปรญิญาตรีแลว้สว่นหนึ่งตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ เพื่อเพิ่มพนูความรู ้

ประสบการณ์ ศักยภาพ และมาตรฐานการท างานของตนเองใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะ

ส่งผลใหม้ีโอกาสเจริญกา้วหนา้ในหน้าที่การงาน รวมถึงต าแหน่ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทนที่สูงขึน้ใน

อนาคต อีกทัง้เพื่อเป็นที่ยอมรบัในสงัคม ผูค้นยอมรบันบัถือ โดยการเรียนในระดบับณัฑิตศกึษานัน้

เป็นการศึกษาที่มุ่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรูแ้ละทกัษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหม้ีความ

ช านาญยิ่งขึน้ มุ่งสรา้งสรรคค์วามกา้วหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ การศึกษาคน้ควา้วิจัย

และพัฒนาองคค์วามรู ้ นี่จึงท าใหน้ักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตอ้งทุ่มเทแรงกาย แรงใจ รวมถึง

เวลาอย่างมากเพื่อใหก้ารเรียนประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ดีนักศึกษาหลายคนไม่ไดเ้รียนเพียง

อย่างเดียว แต่ตอ้งท างานควบคู่กบัการเรียนดว้ยอนัเนื่องมาจากภาระหนา้ที่ในการหาเลีย้งตนเอง

และครอบครวั จึงตอ้งมีการปรบัตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องทุ่มเททั้งเรื่องชีวิตส่วนตัว การ

ท างาน และการเรียนไปพรอ้ม ๆ กนั ท าใหเ้กิดความเหนื่อยลา้ ความเครียด ดงัจะเห็นจากงานวิจยั

ของ University of Texas Health Science Center ที่พบว่านักศึกษา ป.โท-เอก มีอัตราเผชิญ

ภาวะซมึเศรา้และความวิตกกงัวลมากกว่าคนทั่วไปถึง 6 เท่าตวั โดยการศึกษาครัง้นี ้ไดส้  ารวจผ่าน

นกัศึกษาจ านวน 2,279 คนจากสถาบนัการศึกษาใน 26 ประเทศ กลุ่มตวัอย่างที่ตอบค าถามกว่า

รอ้ยละ 40 ไดร้ะบุว่าพวกเขาเผชิญหนา้กบัภาวะซึมเศรา้ในระดบัทั่วไปถึงขัน้รุนแรง (Evans et al., 

2018) ข้อมูลที่ค้นพบนี ้น่าจะช่วยส่งสัญญาณให้ตระหนักถึงปัญหาการรกัษาสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียนที่เกิดขึน้กับเหล่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอ้งท างานควบคู่กันไปใน

เวลาเดียวกนั 
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จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

สมดุลชีวิต การท างานและการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรง แต่พบงานวิจัยที่

ใกลเ้คียง เช่นงานวิจยัของ ภาวิณี แสนวนั (2559) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยดา้นการท างาน 

และปัจจัยด้านสังคมที่ มีผลต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของพนักงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวมมีผลต่อสมดุลระหว่างชีวิตและ

การท างานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นเพศ สถานภาพการสมรส และจ านวน

บุคคลที่อยู่ในอุปการะ ส่วนปัจจัยการท างานโดยภาพรวมมีผลต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการ

ท างาน และอิทธิพลของปัจจยัสงัคมโดยรวมมีผลต่อสมดลุระหว่างชีวิตและการท างานยกเวน้การ

สื่อสารทางสงัคม ส่วนงานวิจยัของ เจตน ์รตันะจีนะ, ธนะภูมิ รตันานุพงศ,์ and พรชยั สิทธิศรณัย ์

(2559) ซึ่งศึกษาสมดุลงานและชีวิตของพนักงานกลุ่มวัยมิลเลนเนียลในประเทศไทยโดยศึกษา

จากกลุ่มประชากรที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523-2543 ของบริษัทแห่งหนึ่งไดข้อ้มูลกลับคืนมา จ านวน 

1,167 คน โดยผลการศึกษาจากประชากรที่มีอายุเฉลี่ย 29 ปี ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทถึงรอ้ย

ละ 75.17 และไม่มีบุตรรอ้ยละ 88.43 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานกลุ่มวัยมิลเลนเนียล มีความ

พอใจต่อภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย รอ้ยละ 53.13 มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

รอ้ยละ 47.47 มีความพึงพอใจระยะเวลาพักผ่อนรอ้ยละ 42.84 มีความพอใจทีมงาน รอ้ยละ 

50.64 มีความพอใจสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ รอ้ยละ 54.84 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

สมดลุงานและชีวิตประกอบดว้ยการออกก าลงักาย การนอนหลบั และระดบัความพึงพอใจต่องาน

ในประเด็นเรื่องระยะเวลาการพักผ่อน และทีมงาน ในขณะที่การสูบบุหรี่ ชั่วโมงการท างานต่อ

สัปดาห์ และอายุงานในบริษัทเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสมดุลงานและชีวิต โดยที่ 

เพ็ญนภา เชา้รุ่งโรจน์ (2559) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์และการสนับสนุนจากองคก์ารที่

พยากรณ์ความสมดุลชีวิตกับการท างานของพนักงาน พบว่า การสนับสนุนจากองค์การมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสมดุลชีวิตกับการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากนีพ้บว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิต เช่นปัจจัยด้าน

องคก์าร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากองคก์ารและหวัหนา้งาน ปริมาณงาน และการควบคมุการท างาน 

และปัจจยัดา้นบคุคล ไดแ้ก่ การสนบัสนนุจากครอบครวั ภาระครอบครวั การจดัตารางเวลาท างาน 

และความเครียดจากการท างาน ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิต คือ 

รูปแบบของการจัดการกับปัญหา (Coping Style) และความสามารถบริหารจัดการตนเองในดา้น
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ต่าง ๆ (Warner, 2005; Rotondo et al., 2003 อ้างถึงใน ศยามล เอกะกุลานันต์, 2554) ส่วน

งานวิจยัของ ปิยะนุช จิตตนูนท ์and สมุาลี วงัธนากร (2561)  ที่ศึกษาสมดลุชีวิตของนกัศึกษาใน

ภาคใต ้โดยเป็นการศึกษาระดบัสมดลุชีวิตของนกัศึกษาชัน้ปีที่1 ซึ่งเป็นกลุม่ที่ตอ้งปรบัตวัจากชีวิต

นักเรียนมาสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา พบว่า ระดับสมดุลชีวิตของ

นกัศึกษาโดยรวม และรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัสงู โดยคะแนนเฉลี่ยสมดลุชีวิตโดยรวมและราย

ดา้นทุกดา้นของนักศึกษาชายและหญิงไม่แตกต่างกนั ส าหรบังานวิจยัในต่างประเทศพบว่ามีการ

การศกึษาความสมัพนัธข์องคณุลกัษณะสว่นบคุคลและความแตกต่างทางเพศที่มีผลต่อสมดลุชีวิต

กบัการท างานในกลุ่มบุคคลที่ท างานดา้นวิชาการ ซึ่งผลการศกึษาพบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บั

สมดุลชีวิตกับการท างาน อย่างไรก็ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ที่มีผลต่อสมดุลชีวิตและการ

ท างาน  นอกจากนีจ้ากการส ารวจสมดุลชีวิตการท างานของพนักงานในภาคการเงินในประเทศ  

เคนย่า พบว่าบริษัทที่มีนโยบายส่งเสริมสมดลุชีวิตจะมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพการท างาน

ของพนกังานอย่างมีนยัส าคญั เช่นเดียวกบัการส ารวจสมดลุชีวิตของพนกังานในภาคอตุสาหกรรม

พบว่าการสนบัสนนุทางสงัคมสามารถท านายความสามารถการสรา้งสมดลุระหว่างงานและความ

รบัผิดชอบต่อครอบครวั (Akanni, 2013; Kamau, Muleke, Makaya & Wagoki, 2013 cited in 

Akanni & Oduaran, 2017) นอกจากนี ้พบว่าภาระงานและความพึงพอใจมีความสมัพันธส์ูงกับ

ตัวแปรคั่นกลางของสมดุลชีวิตกับการท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสมดุลชีวิตกับการท างาน

เก่ียวกบัความพงึพอใจของพนกังาน (Sakthivel, Kamalanabhanb, & Selvarania, 2011) 

จากการทบทวนงานวิจยัในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีผูศ้ึกษาปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงันัน้

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งผลที่ไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปเป็น

แนวทางในการเสริมสรา้งและพัฒนาความสมดุลใหก้ับชีวิตทัง้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตการท างาน และ

การเรียนรวมถึง เพื่อรกัษาความพงึพอใจในชีวิต ความอยู่ดีมีสขุและการสขุที่เกิดจากการท างานได ้

   
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนของนักศึกษาทั้งดา้นรวมและ

รายดา้นของนกัศกึษาที่มีลกัษณะชีวสงัคมต่างกนั 
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2. เพื่อศึกษาปฏิสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่

เก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศกึษา 

3. เพื่อคน้หาตัวแปรท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนของนักศึกษาทั้งดา้น

รวมและรายดา้นทัง้กลุม่รวมและกลุม่ย่อยที่มีลกัษณะชีวสงัคมต่างกนั 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี ้ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่ เ ป็นประโยชน์ที่

สถาบันการศึกษา ที่ท างาน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมและช่วยให้

นักศึกษาที่ท างานประจ าควบคู่กับการเรียนบรรลุความสมดุลระหว่างชีวิต การท างาน และการ

เรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที่ท างานควบคู่กับ

การเรียนซึ่งก าลงัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที่ท างานควบคู่

กับการเรียนซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุีจ านวน 400 คน 
 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

1. ตวัแปรอิสระ แบ่งไดด้งันี ้

1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ 

1.1.1 การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเผชิญปัญหา 

1.1.2 ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 

1.1.3 บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

1.2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ 

1.2.1 การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั 
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1.2.2 การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน 

1.2.3 ภาระงาน 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน  

2.1 สมดลุดา้นเวลา 

2.2 สมดลุดา้นความผกูพนัจิตใจ 

2.3 สมดลุดา้นการเงิน 

3. ตวัแปรชีวสงัคม ไดแ้ก่ อายงุาน จ านวนบตุร 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

นักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครที่ท างานควบคู่กับการเรียน โดยเป็นการท างานในลกัษณะที่มีการจา้งงาน

และไดร้บัค่าจา้ง 

ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ระดบัการศกึษาชัน้สงูกว่าระดบัปรญิญาตรี 

อายุงาน หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่เริ่มเขา้ท างานในลักษณะที่มีการจา้งงานและ

ไดร้บัค่าจา้ง 

จ านวนบุตร หมายถึง จ านวนบุตรที่อยู่ในความอุปการะเลีย้งดูรวมถึงบุตรนอกสมรส

และบตุรบญุธรรม 
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บทที ่2  
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

การศึกษาปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต 

การท างาน และการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้

รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1 สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน : ความหมาย องคป์ระกอบ การวดั 

1.1 ความหมายของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

1.2 องคป์ระกอบของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

1.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

สว่นที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่ใชใ้นการวิเคราะหส์าเหตขุองพฤติกรรม 

2.1 ปัจจยัสว่นบคุคลกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

2.2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

สว่นที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั นิยามปฏิบติัการ และสมมติฐานการวิจยั 

 

ส่วนที ่1 สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน : ความหมาย องคป์ระกอบ การวัด 
แม้จะมีการศึกษาเก่ียวกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน (School - Work Life 

Balance) ในต่างประเทศบ้างแล้วก็ตาม แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมายังไม่พบผูใ้ห้

นิยามและเสนอแนวคิดของค าดงักลา่วอย่างชดัเจน แต่ไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัสมดลุชีวิตกบัท างาน 

(Work-Life Balance) มาประยุกตเ์พื่อใชใ้นการศึกษา โดยแนวคิดสมดลุชีวิตกับการท างานไดร้บั

ความสนใจอย่างต่อเนื่องในประเทศสหรฐัอเมริกาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1960 จนถึงปัจจุบนัทัง้ในวงการ

วิชาการและองคก์ารภาคธุรกิจ โดยมาจากการเห็นความส าคัญของการก าหนดค่าตอบแทนและ

ความเท่าเทียมกันด้านโอกาสของผู้ใช้แรงงาน การเริ่มมีแรงงานผู้หญิ งเข้ามาท างานใน

ตลาดแรงงานมากขึน้ มีการใหค้วามส าคญักบัประเด็นผูห้ญิง สงัคม สขุภาพ ความปลอดภยั และ

ความพงึพอใจของพนกังานมากขึน้ (ปัทมาวรรณ จินดารกัษ,์ 2559) 

ส าหรบัค าว่า สมดุลชีวิตกับการท างาน ก็มีความหมายแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล 

เนื่องจากแต่ละคนมีบทบาทและความตอ้งการที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลาของชีวิต คนที่ยัง
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โสด ไม่มีครอบครวัซึ่งยงัไม่มีภาระอะไรมาก อาจมองว่าการทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ใหก้บัการท างาน

เพื่อสรา้งความกา้วหนา้ใหก้บัชีวิตก็ถือว่าชีวิตมีความสมดลุ ณ ช่วงเวลานัน้ ขณะเดียวกนัหากเป็น

คนที่แต่งงานมีครอบครวัแลว้ การทุ่มเทเวลาใหก้บังานเช่นเดิมจนไม่มีเวลาใหก้บัครอบครวัอาจท า

ใหช้ีวิตขาดสมดลุได ้จึงตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนการใชเ้วลาใหเ้หมาะสมซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทาง

ของแต่ละคนตามบทบาทและเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกนั ดงันัน้ สมดลุชีวิตกับการท างาน จึงไม่ได้

หมายความว่า ชีวิตและงานมีความสมดุลเท่า ๆ กันแบบ 50:50 กล่าวคือความสมดุลไม่ได้

หมายถึงการหารสอง แต่หมายถึง การบริหารตนเองใหม้ีความลงตัวทั้งความสุขจากการท างาน

และความสขุจากการด ารงชีวิต (วิศรุตา ทองแกมแกว้, ม.ป.ป.) 

นอกจากนี ้ นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกับสมดุลชีวิตกับการท างานใน

หลากหลายมิติซึ่งอธิบายความหมายไวต่้างกนั ดงันี ้ 

วอลตนั (Walton, 1973) ใหค้วามหมายของค าว่า สมดลุชีวิตกบัการท างาน คือ การเปิด

โอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดใ้ชช้ีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวไดอ้ย่างสมดุลกันโดยเก่ียวขอ้งกับ

การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง สดัส่วนของการใชเ้วลาว่างของบุคคล และการใชเ้วลาว่างกับ

ครอบครวั  

กรีนเฮา้, คอลลิน และชอล (Greenhaus, Collins, and Shaw, 2003 อา้งถึงใน ปริณดา 

สมควร, 2557, น. 7-8) กล่าวว่า สมดุลชีวิตกับการท างาน คือ ความสามารถของบุคคลในการ

จดัการบทบาทและความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสมพอดีกัน (Fit) หรือมีดุลย

ภาพ (Equilibrium) กบัความตอ้งการจนเกิดความพงึพอใจและปราศจากความขดัแยง้ 

วอยดานอฟ (Voydanoff, 2005 อา้งถึงใน ปริณดา สมควร, 2557, น.7) กล่าวว่า สมดุล

ชีวิตกับการท างาน คือ การประเมินว่าทรพัยากรในการใชช้ีวิตครอบครวัและทรพัยากรในการ

ท างาน (Family resource and work resources) มีเพียงพอสามารถตอบสนองต่ออปุสงคใ์นการ

ใชช้ีวิตครอบครวัและการท างาน (Family demand  and work demand)  หรือไม่ และทรพัยากร

ในการท างานสามารถตอบสนองอุปสงค์ในการใช้ชีวิตครอบครัว (Family Demand – Work 

Resource) อย่างมีดลุยภาพและความกลมกลืนกนั (Equilibrium & Harmony) สมดลุชีวิตกบัการ

ท างานจึงเป็นความสามารถในการท าใหอ้ปุสงคส์มดลุกบัทรพัยากร 

ศิรภัสสร วงศท์องดี (2552) ให้ความหมายของค าว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน คือ การก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตใหม้ีสดัส่วนที่เหมาะสมส าหรบังาน ครอบครวั สงัคม 
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และตนเอง หากสามารถสรา้งสมดลุระหว่างชีวิตกับงานได ้จะช่วยเกิดความอยู่ดีกินดี มีสุขภาวะ

ในชีวิต ซึ่งจะส่งผลและมีส่วนช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความส าเร็จ ความมั่นคง และความกา้วหนา้ของ

องคก์รและสงัคมในที่สดุ 

พิชิต เทพวรรณ์ (2556)กล่าวว่า สมดุลชีวิตกับท างาน หมายถึงความสามารถในการ

บริหารของแต่ละบุคคล อันสามารถรกัษาดุลยภาพในการจัดสรรบทบาทหน้าที่และภาระความ

รบัผิดชอบของตนที่ด  ารงอยู่ท่ามกลางบทบาทที่หลากหลายในการด าเนินชีวิตระหว่างการท างาน

และการใชช้ีวิตส่วนตวัและครอบครวัใหส้อดประสานสมัพนัธก์นั ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลนัน้มีคณุภาพ

ชีวิตที่ดี เกิดความพงึพอใจในชีวิตและการท างาน  

จากการศึกษาเก่ียวกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนในต่างประเทศ ที่ปัจจุบนัมี

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ พบว่ามีผู ้ใหญ่วัย

ท างานส่วนหนึ่งกลบัเขา้มาศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาในระดบัสงูขึน้เพื่อเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะ 

และประสบการณ์ และแสวงหาโอกาสเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ขณะเดียวกันยังคงท างานที่

ไดร้บัค่าจา้งอยู่ เพื่อยังคงรายได้หาเลีย้งตนเองและครอบครวั อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษาวัย

ท างานที่เรียนและท างานควบคู่กันไปดว้ยประสบปัญหาอย่างมากในการสรา้งความสมดุลและ

จดัล าดับความส าคัญในดา้นต่าง ๆ ของชีวิต โดยการศึกษาของแกรบไมเลอร ์(Grabmeier 2015 

อ้างถึงใน Berkel, Kelly, & Reeves, 2017) พบว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาใน

วิทยาลัยต้องท างานนอกเหนือจากการเรียน และรอ้ยละ 70 ของนักศึกษามีความเครียดเรื่อง

การเงินซึ่งความเครียดไดส้่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงกับนักศึกษาดว้ยการเพิ่มขึน้ของความวิตก

กังวล ซึมเศรา้ และความกังวลต่อสุขภาพจิตอ่ืน ๆ นอกจากนีก้ารศึกษาของสติมสนัและไฟเลอร ์

(Stimpson & Filer, 2011) ที่ศึกษาความสมดุลของชีวิตและการท างานของนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษาเพศหญิง พบว่า การมีความสมดลุระหว่างชีวิต การท างาน และการเรียนเป็นเรื่องที่

ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที่เป็นเพศหญิง พวกเขาตอ้งเผชิญปัญหา

อย่างมากในการปรบัตัว ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัว การท างาน การเรียน และบทบาทในครอบครัว 

นอกจากนี ้งานวิจัยยังพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจใน

ความสามารถในการปรับความสมดุลระหว่างชีวิต การท างาน  และการเรียนได้น้อยลงอัน

เนื่องมาจากบทบาทความแม่ที่ตอ้งดแูลเลีย้งดบูุตรและสมาชิกในครอบครวั 
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นอกจากนี ้มีผูส้นใจศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการรกัษาความสมดลุระหว่าง

ชีวิต การท างาน และการเรียน เช่นงานวิจัยของ มาติเนส และคณะ (Martinez, Ordu, Sala, & 

McFarlane, 2013) ที่พบว่าปัจจัยที่ท าใหน้ักศึกษาปริญญาเอกที่ศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time 

Doctoral Student) สามารถบรรลุการรกัษาความสมดลุระหว่างชีวิต การท างาน และการเรียนได ้

ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปนี ้ 

1. การบริหารเวลาอย่างมีเป้าหมาย (Purposefully managing their time) ได้แก่ 

การล าดบัความส าคญั การจดัการกบับทบาทและความรบัผิดชอบของตนเอง  

2. การแสวงหาความอยู่ ดีมี สุข  (Seeking well-being) โดยการบริหารระดับ

ความเครียด การรกัษาสขุภาพรา่งกายและสขุภาพจิตใหดี้อยู่เสมอ รวมถึงการสรา้งเวลาสว่นตวั  

3. การแสวงหาการสนับสนุน (Finding support) ไดแ้ก่ การแสวงหาการสนับสนุน

จากบุคคลต่าง ๆ ทัง้ที่ท างานและสถาบนัการศกึษา ซึ่งงานวิจยัยงัพบอีกว่า การไดร้บัทุนสนบัสนุน

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความยึดหยุ่นในการเรียนและตารางการท างานเป็นปัจจัยที่ท าใหน้ักศึกษา

ปรญิญาเอกคิดวิธีที่จะพยายามสรา้งความสมดลุระหว่างการท างานและชีวิตสว่นตวั 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องน ามาสู่การสังเคราะห์ ให้

ความหมายและองคป์ระกอบของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดงันี ้

 
ความหมายของสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

ส าหรบัในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยน าแนวคิดสมดลุชีวิตกับการท างานเป็นแนวทางใน

การศึกษาโดยเพิ่มมิติเก่ียวกับบทบาทในดา้นการเรียนเขา้มาศึกษาดว้ย โดยแนวคิดสมดุลชีวิต 

การท างาน และการเรียนที่ผูว้ิจัยสนใจศึกษาประกอบดว้ยฐานค าศัพทอ์ยู่ 4 ค า ไดแ้ก่ 1) “ชีวิต” 

หมายถึง ช่วงเวลาที่เป็นอิสระจากการท างานเพื่อใชช้ีวิตในการพักผ่อนส่วนตัว และใชช้ีวิตความ

เป็นอยู่รว่มกบัครอบครวั 2) “การท างาน” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่แต่ละบคุคลมีความรบัผิดชอบ

ในหน้าที่ที่แตกต่างกันจากสภาวะการจา้งงาน ครอบคลุมทั้งการท างานตามเวลางานปกติและ

กิจกรรมอ่ืนที่ต้องท านอกเหนือเวลางาน 3) “การเรียน”  หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง

การศกึษาหาความรู ้การเขา้รบัความรูจ้ากผูส้อน รบัการฝึกฝนอบรมเพื่อใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ 

หรือความช านาญ 4) “สมดุล” หมายถึง การแบ่งเวลาและทรพัยากรใหก้ับชีวิต การท างาน และ

การเรียนอย่างเหมาะสม โดยความสมดลุที่เกิดขึน้อยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มของแต่ละบคุคลนัน้ ๆ และ
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ความสมารถของแต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ ดังนัน้เมื่อสงัเคราะหค์วามหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

ผูว้ิจัยจึงนิยามความหมายของค าว่า สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน หมายถึง การที่

นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาและทรพัยากรในด าเนินชีวิตใหม้ีสดัส่วนที่เหมาะสม เกิดดุลยภาพ 

และปราศจากความขดัแยง้จากการใชช้ีวิต ทัง้ชีวิตครอบครวั ชีวิตส่วนตัว รวมถึงชีวิตการท างาน 

และการเรียน  

  
องคป์ระกอบของสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ยงัไม่พบว่ามีผูศ้ึกษา

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แต่มีการกล่าวถึงองคป์ระกอบของ

สมดุลชีวิตกับการท างานไว ้เช่น กรีนเฮา้, คอลลิน และชอล (Greenhaus, Collins, and Shaw. 

2003 อ้างถึงใน ปริณดา สมควร, 2557, น. 8) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสมดุลชีวิตกับการ

ท างานของพนกังานว่ามีดว้ยกนั 3 ลกัษณะคือ  

1. ความสมดลุในดา้นเวลา (Time Balance) คือ การที่บุคคลใหค้วามส าคญักับ

การแบ่งเวลาให้กับหน้าที่การงานและการแบ่งเวลาให้กับหน้าที่ อ่ืนที่นอกเหนือจากงานอย่าง

เหมาะสม  

2. ความสมดุลในดา้นการมีส่วนร่วม (Involvement Balance) คือ การเขา้ไปมี

สว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ดา้นหนา้ที่การงานและหนา้ที่ที่นอกเหนือ เช่น การสรา้งสมัพนัธภาพ

ในสงัคม และการมีกิจกรรมในยามว่างใหพ้อเหมาะพอดี  

3. ความสมดุลในดา้นความพึงพอใจ (Satisfaction Balance) คือ ความรูส้ึกพึง

พอใจหรือความรูส้ึกทางบวกที่บุคคลได้รบัจากการท าหน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับงานและหน้าที่ อ่ืนที่

นอกเหนือจากภาระงาน ความพึงพอใจในชีวิตครอบครวั และความพึงพอใจในความส าเร็จของ

ตนเองในระดบัที่ใกลเ้คียงและมีความสมดลุซึ่งกนัและกนั  

ขณะที่ เมอริล และเมอริล (Merrill & Merrill, 2003 อา้งถึงใน หทัยทิพย ์ลิว้สงวนกุล

ธร, 2555, น. 25) กล่าวถึงองคป์ระกอบของสมดุลชีวิตกับการท างาน 5 ด้าน ดังนี ้1) ดา้นการ

ท างาน หมายถึง หน้าที่การงานหรืออาชีพที่ช่วยผลักดันให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 2 ) ด้าน

ครอบครัว หมายถึง การสรา้งความสุขส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความส าเร็จที่ช่วยผลักดันให้เกิด

ความสุขในการใชช้ีวิตในสงัคม 3) ดา้นเวลา หมายถึง การใชเ้วลาในการตัดสินใจในทุก ๆ อย่าง
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ของชีวิต 4) ดา้นการเงิน หมายถึง การจดัสรรเงินเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ไดท้ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

5) ดา้นสติปัญญา หมายถึง การพัฒนาสติปัญญาของตนเองเพื่อเติมเต็มชีวิตทุกดา้นและท าให้

เกิดความพงึพอใจ 

จากองคป์ระกอบของสมดลุชีวิตกบัการท างานที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์

และเลือกองคป์ระกอบของที่ส  าคัญและเก่ียวขอ้งกบั สมดุลชีวิต การท างาน การเรียน โดยน าเอา

องคป์ระกอบตามแนวคิดของกรีนเฮา้, คอลลิน และชอล (Greenhaus, Collins, and Shaw. 2003 

อา้งถึงใน ปริณดา สมควร, 2557, น. 8) มาจ านวน 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) สมดุลดา้นเวลา 2) 

สมดุลด้านความผูกพันจิตใจ และเลือกจากองค์ประกอบตามแนวคิดของเมอริล และเมอริล 

(Merrill & Merrill, 2003 อ้างถึ งใน  หทัยทิพย์ ลิ ้วสงวนกุลธร , 2555 , น. 25) อีกจ านวน  

1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สมดลุดา้นการเงิน เพื่อศกึษาในครัง้นี ้

ส าหรบัการวัดสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ในงานวิจัยนีว้ัดไดจ้ากแบบวัด

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามนิยามปฏิบติัการ ทัง้ 3 องคป์ระกอบ

ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้1) สมดุลดา้นเวลา เป็นการวดัในเรื่องของการจดัสรรเวลาที่ใชก้ับงาน การใช้

เวลากับครอบครวั และการเรียน รวมถึงการใชเ้วลาไปกับชีวิตส่วนตัว 2) สมดุลดา้นความผูกพัน

จิตใจ เป็นการวดัในเรื่องความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งการเรียน การ

ท างาน และกิจกรรมที่ใชไ้ปกับชีวิตส่วนตัวและครอบครวัอย่างเหมาะสม 3) สมดุลดา้นการเงิน 

เป็นการวัดการจัดสรรเงินและทรพัยากรเพื่อการด ารงชีวิตส่วนตัว การใชจ้่ายในครอบครวั การ

ท างาน และการเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 

ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงที่สุด” ตามล าดับ โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่า

เป็นผูม้ีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน มากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน พบว่ายงั

ไม่พบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรงมากนกั แต่มีงานวิจยัที่มีความใกลเ้คียงกนั ดงันี ้

ในปี ค.ศ. 2011 สติมสนัและไฟเลอร ์(Stimpson & Filer, 2011) ศึกษาความสมดุล

ระหว่างชีวิตกบัการท างานของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาเพศหญิง ซึ่งพบว่า เป็นเรื่องที่ยากมาก 

ที่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจะรกัษาความสมดุลระหว่างชีวิต การท างาน ในขณะที่เรียนระดับ
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บณัฑิตศึกษาควบคู่ไปดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่เป็นเพศหญิง พวก

เขาตอ้งเผชิญปัญหาเก่ียวกับความสมดุลของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผูกพันกับสมาชิกใน

ครอบครวั การเรียน การท างาน และการใชช้ีวิตสว่นตวั ผลวิจยัยงัพบอีกว่า ดว้ยบทบาทความแม่ที่

ตอ้งเลีย้งดูบุตร ท าใหม้ีความพึงพอใจในสมดุลชีวิตกับการท างานนอ้ยลง สอดคลอ้งกับงานวิจัย

ของ Berntsson L, Lundberg U, and Krantz G. (2006) ที่พบว่าเพศหญิงประสบปัญหาการมี

สมดุลชีวิตกับการท างานมากกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิงมีบทบาทที่มากกว่าการท างานเพียง

อย่างเดียว แต่พวกเขายังมีภาระในการดูแลครอบครวัรวมถึงชุมชนที่อยู่ดว้ย  ส่วนมาติเนสและ

คณะ (Martinez et al., 2013) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการรกัษาความสมดุล

ระหว่างชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศึกษาปริญญาเอกที่ศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time 

Doctoral Student) ซึ่งพบว่ามีปัจจยัดงัต่อไปนี ้1) การบรหิารเวลาอย่างมีเปา้หมาย (Purposefully 

managing their time) ไดแ้ก่ การล าดับความส าคัญ การจัดการกบับทบาทและความรบัผิดชอบ

ของตนเอง 2) การแสวงหาความอยู่ ดีมี สุข  (Seeking well-being) โดยการบริหารระดับ

ความเครียด การรกัษาสขุภาพรา่งกายและสขุภาพจิตใหดี้อยู่เสมอ รวมถึงการสรา้งเวลาสว่นตวั 3) 

การแสวงหาการสนับสนุน (Finding support) ไดแ้ก่การแสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ 

ทั้งที่ท างานและสถาบันการศึกษา ส าหรบัการวิจัยที่ศึกษาในประเทศไทยเป็นการศึกษาการให้

ความหมาย แนวคิดและแนวทางการสรา้งและบริหารความสมดุลในชีวิตและการท า งานจาก

ประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบว่า 

องคป์ระกอบที่ช่วยท าให้การบริหารความสมดุลนั้นมีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 1) ปัจจัยดา้น

เวลา ได้แก่ การจัดล าดับความส าคัญ การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  2) ปัจจัย

ภายใน ไดแ้ก่ เจตคติ พบว่า มมุมองและเจตคติของแต่ละบคุคลมีผลต่อสมดลุชีวิตและการท างาน

ค่อนขา้งมาก สามารถเป็นทัง้ปัจจยัที่ส่งผลหรือขดัขวางการเกิดความสมดลุใหเ้กิดขึน้ได ้3) ปัจจยั

ภายนอก ไดแ้ก่ สถานภาพทางครอบครวั สภาพแวดลอ้ม วัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัของการศกึษานี ้สามารถรบัมือและเผชิญกบัปัจจยัภายนอกที่ก่อใหเ้กิดสภาวการณ์

คบัขันนีไ้ด ้โดยพวกเขาใหค้วามส าคัญกับการควบคุมปัจจยัภายในตนเอง กล่าวคือการปรบัใหม้ี

ความคิดหรือเจตคติที่ดี เพื่อลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึน้ไดแ้ละใชท้ักษะหรือเทคนิคของการ

บริหารจัดการเวลา พรอ้มทัง้รูจ้ักขอความร่วมมือหรือช่วยเหลือและใชท้ักษะพรอ้มประสบการณ์

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ช่วยใหพ้วกเขารบัมือกับเหตกุารณเ์ร่งด่วนและฉุกเฉินไดอ้ย่างเหมาะสม 
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นอกจากนี ้ภาระหนา้ที่ทางครอบครวั เป็นอปุสรรคที่อาจขดัขวางการสรา้งความสมดลุในชีวิตและ

การท างานได ้กล่าวคือ ภาระหนา้ที่ทางครอบครวั ส่งผลในเชิงลบที่อาจขดัขวางหรือเป็นอุปสรรค

ต่อการสรา้งและการบริหารความสมดุลในชีวิตและการท างานของแต่ละบุคคลได้ (กิตติคุณ แสง

นิล, พิทกัษ ์ศิรวิงศ,์ ณฐัฐาพร อะวิลยั, & พชัรศกัดิ ์จนัทะชารี, 2562) 

 
ส่วนที ่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีใ่ช้ในการวิเคราะหส์าเหตุของพฤติกรรม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) 

ของแบนดูรา (Bandura, 1986) มาอธิบายสาเหตุของสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาโดยทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญา

สงัคมเชื่อว่าสาเหตกุารเกิดพฤติกรรมของคนเราเป็นผลจากการมีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างปัจจยัสว่น

บุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อกนัและกัน โดยแนวคิดพืน้ฐานตามความเชื่อ

ของแบนดรูา คือ พฤติกรรมของคนเรานัน้ไม่ไดเ้กิดขึน้และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจยัใดปัจจยั

หนึ่ง แต่เป็นปฏิสัมพันธ์กันของปัจจัยทางสภาพแวดลอ้ม (Environment = E) ปัจจัยส่วนบุคคล 

(Person = P) ซึ่งหมายถึง สติปัญญา ลักษณะทางชีวภาพ รวมทั้งปัจจัยอ่ืน  ๆ และปัจจัยด้าน

พฤติกรรม (Behavior = B) รวมอยู่ดว้ย ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 

                                                  P 

 
                                      E                      B 

 

ภาพประกอบ 1แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมของบคุคล ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อสมดุลชีวิต 

การท างาน และการเรียนในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา ลกัษณะมุ่ง

อนาคตควบคมุตน บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 
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การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทีปั่ญหา 
การเผชิญปัญหาของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของ

แต่ละบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์ การอบรมเลี ้ยงดู สภาพแวดล้อมทางสังคม ค่านิยม 

การศึกษา ภาวะสขุภาพร่างกาย และสขุภาพจิตที่ต่างกนั เมื่อปัญหาเกิดขึน้และไม่ว่าจะเป็นความ

เจ็บปวด การสูญเสีย หรือการคุกคาม บุคคลก็ตอ้งจัดการกับปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยใช้

กลวิธีหรือรูปแบบในการตอบสนองภาวะที่กดดัน ความเครียด  และความไม่ เป็นสุขผ่าน

กระบวนการทางการคิดหรือการกระท าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรกัษาความสมดลุและการจดัการกบั

สภาวะที่กดดนัใหล้ดลงหรือหมดไป โดยลาซารสั และโฟคแมน (Lazarus & Folkman, 1984 อา้ง

ถึงใน เปรมพร มั่นเสมอ, 2545, น. 23) กล่าวถึง การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (problem-

focused coping) ว่าเป็นกลวิธีการเผชิญปัญหาที่ใชเ้พื่อพยายามแกปั้ญหา โดยพิจารณาท าความ

เขา้ใจปัญหาอย่างชดัเจนว่าสาเหตขุองปัญหาอยู่ที่ไหน มองหาวิถีทางแกปั้ญหาต่าง ๆ พิจารณาถึง

ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก และเลือกสิ่งที่จะน าไปปฏิบติัเพื่อการแกปั้ญหา โดยกลวิธีที่ใชมุ้่ง

แกไ้ขปรบัเปลี่ยนที่สถานการณ์ หรือพฤติกรรมของผูอ่ื้น หรือมุ่งแกท้ี่ตนเอง เช่น พิจารณาทบทวน 

ปรบัเปลี่ยนเจตคติและความตอ้งการของตนใหม่ พัฒนาทักษะที่ใชใ้นการเผชิญปัญหา เป็นตน้ 

นอกจากนีย้ังรวมถึงการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม การขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ครู 

เพื่อน ผูใ้หญ่ ผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ และการท ากิจกรรมที่ท าใหรู้ส้ึกผ่อนคลายจากความเครียด

โดยวิธีที่ไม่เป็นโทษดว้ย เช่น การฟังเพลง เล่นดนตรี พกัผ่อน ออกก าลงักาย นอกจากนี ้มอสสแ์ละ

บิลลิ่งส ์(Moos & Billings, 1982) กล่าวถึงการเผชิญปัญหาของบุคคลเป็นผลมาจากพัฒนาการ

ของอีโก้ (Ego development) ทฤษฎีพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีวิวัฒนาการและการปรบัตัว 

และทฤษฎีทางวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ และไดแ้บ่งวิธีเผชิญปัญหาออกเป็น 3 กลุม่ 

กลุ่มที่ 1 การเผชิญปัญหาแบบประเมินสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้ง   (Appraisal 

focused coping) ประกอบด้วยการเผชิญ ปัญหา 3 วิธี  คือ 1. การวิเคราะห์อย่างมี เหตุผล 

(Logical analysis) 2. การปรับเปลี่ยนการรู้คิด (Cognitive redefinition) 3. การหลีกหนีหรือ

หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญการรูคิ้ด (Cognitive avoidance) 

กลุม่ที่ 2 การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา  (Problem focused coping) 

ประกอบดว้ยการเผชิญปัญหา 3 วิธี คือ 1. การแสวงหาขอ้มูลหรือค าแนะน า (Seek information 
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and advice) 2. การลงมือแกไ้ขปัญหา (Take problem-solving action) 3. การพัฒนาแนวทางที่

เหมาะสมในการเผชิญปัญหา(Develop alternative rewards) 

กลุ่มที่  3 การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ (Emotion focused coping) 

ประกอบดว้ยการเผชิญปปัญหา 3 วิธี คือ 1. การควบคมุอารมณต่์าง ๆ (Affective regulation) 2. 

การท าจิตใจให้สงบ ไม่ทุรนทุรายยอมรบัเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ (Resigned acceptance) 3. การ

ระบายอารมณ ์(Emotion discharge) ซึ่งแสดงออกมาทางค าพดูหรือการกระท า 

ดังนั้นจากความหมายที่กล่าวมาในขา้งตน้นี ้ผูว้ิจัยสรุปความหมายของค าว่า 

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถเผชิญหนา้กับปัญหา

เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยการพยายามท าความเขา้ใจว่าปัญหานัน้คืออะไร วิเคราะหส์าเหตุเพื่อ

หาทางแกไ้ข ตดัสินใจ เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา แสวงหาความช่วยเหลือ ลงมือ

แกไ้ข และพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของตน  
 

การวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทีปั่ญหา 

จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ ปัญหาของ  

วราภรณ ์รตันาวิศิษฐิกลุ (2545) ที่พฒันาแบบวดัการเผชิญปัญหาตามแนวทฤษฎีความเครียดของ

ลาซารัส (Lazarus. 1996; Lazarus & Folkman. 1984) และแบบวัดการเผชิญปัญหาของคาร์

เวอร ์ไชยเออร ์และไวท์ทรอบ (Carver, Scheier & Weintraub. 1989) เป็นแบบวัดการเผชิญ

ปัญหา 3 แบบ ส าหรบัแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาประกอบดว้ยมาตรวัดย่อย 8 

ด้าน ได้แก่ การลงมือด าเนินการแก้ปัญหา การท างานหนักและความส าเร็จในงาน การระงับ

กิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง การชะลอการเผชิญปัญหา การตีความหมายใหม่ในทางบวก การ

ยอมรบั การหาทางผ่อนคลาย และการแสวงหาการเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 

ส าหรบังานวิจยัในครัง้นีส้ามารถวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาไดจ้าก

แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามขอบเขตของนิยามปฏิบติัการ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณ

ค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จรงิเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนน ตามล าดบั โดยผูต้อบ

ที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีลกัษณะการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหามากกว่าผูท้ี่ตอบ

ไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทีปั่ญหากับสมดุลชีวิต 
การท างาน และการเรียน 

จากการทบทวนงานวิจยัที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาความสมัพนัธข์องการเผชิญ

ปัญหากับพฤติกรรมใกลเ้คียง เช่น ชวนีย ์พงศาพิชณ์ (2552) ศึกษาพฤติกรรมเผชิญปัญหาและ

ระดับความสุขในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เปรียบเทียบความสขุในชีวิตของนกัศึกษา จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสขุในชีวิตของนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือมีพฤติกรรมเผชิญปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง และมีพฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขปัญหาและแบบมุ่งอารมณอ์ยู่ในระดับปาน

กลางเช่นเดียวกัน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสุขในชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ในการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์พบว่า พฤติกรรมเผชิญ ปัญหาแบบมุ่ งแก้ไขปัญหาและแบบมุ่ งอารมณ์มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในชีวิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และงานวิจยัของ

ประภารินทร ์นาคประกอบ (2547) ที่ศึกษาการเผชิญปัญหาของนิสิตปริญญาโทรุ่นที่  1 ใน

โครงการบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลวิจัยพบว่า ปัญหาที่เกิดขึน้มาก

ที่สุดคือปัญหาดา้นการเรียน เรียนไม่ทันและงานในหน้าที่มีมาก โดยนิสิตใชว้ิธีการเผชิญปัญหา

แบบมุ่ งแก้ปัญหามากกว่าการเผชิญ ปัญหาแบบมุ่ งอารมณ์ เพื่ อจัดการปัญหาอุปสรรค

นานาประการใหส้มัฤทธิ์ผล นอกจากนี ้ปิยอร วจนะทินภัทร, สรินทร เชี่ยวโสธร, สุกานดา หาญ

ชนะ, and สาวิตรี แย้มศรีบัว (2552) ศึกษาเรื่องความเครียด วิธีการเผชิญความเครียด และ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเครียดส าหรับคนไทย แบบวัดวิธีการเผชิญกับความเครียด 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่  1 มีความเครียดระดับมาก และวิธีที่ ใช้เผชิญ

ความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหารอ้ยละ 62.1 โดยวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหามี

ความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จากการประมวลเอกสารนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา

นัน้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงคโ์ดยเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกับการเรียน การเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 

ซึ่งผูว้ิจยัจึงคาดว่าการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาน่าจะมีความเก่ียวขอ้งในทิศทางเดียวกัน
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กบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาดว้ย 

 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
มิสเซล (Mischel, 1974 อา้งถึงใน ทิพยว์รรณ มงคลดีกลา้กุล, 2554, น. 53) ได้

ใหค้วามหมายของลกัษณะมุ่งอนาคตว่า หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมการรอคอยเพื่อผล

ที่ดีกว่าในอนาคต (Delay of Gratification)  เป็นความสามารถในการคาดการณไ์กล และเล็งเห็น

ผลที่จะเกิดขึน้กับตนเองในอนาคต มีความตอ้งการไดร้บัผลในอนาคตที่ดีกว่า หรือมากกว่าที่จะ

ไดร้บัในปัจจบุนั มีการวางแผนเพื่อปฏิบติั ตลอดจนควบคมุตนเองใหป้ฏิบติัเป็นขัน้ตอนตามาแผน

ที่วางไว ้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตนตอ้งการในอนาคต เช่นเดียวกับ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา 

วนินทานนท์ และคณะ , 2536 อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ มงคลดีกล้ากุล , 2554, น. 52) ได้ให้

ความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณไ์กลเล็งเห็นถึงสิ่งที่จะ

เกิดกบัตนในอนาคต และเล็งเห็นความส าคญัของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนัน้   

ในขณะที่ การควบคมุตน (Locus of Control) นัน้ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538 

อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ มงคลดีกล้ากุล , 2554, น. 54) กล่าวถึง ความสามารถควบคุมตนเอง

ประกอบดว้ยลกัษณะทางจิตใจหลายประการ คือ การมองเห็นความส าคญัของประโยชนท์ี่จะมีมา

ในอนาคตมากกว่าประโยชนใ์นปัจจุบนั การเลือกกระท าพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดไดร้อไดเ้พราะ

เชื่อว่า การกระท าของตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามที่ตนต้องการได้ นอกจากนี ้ความสามารถ

ควบคุมตนยังเก่ียวกับการไม่หวังจากภายนอก แต่บุคคลสามารถให้รางวัลตนเองและลงโทษ

ตนเองได ้โดยรางวัลที่ใหแ้ก่ตนเองอยู่ในรูปของการพอใจในตนเอง ความภูมิใจในตน ส่วนการ

ลงโทษตนเอง ก็คือ การเกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวลและละอายใจ  นอกจากนี ้(สุภาพร ธนะ

ชานันท,์ 2544) กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดควบคู่กันไป โดย

ลกัษณะมุ่งอนาคตในช่วงตน้ของปรากฏการณ ์จะเป็นความสามารถในการคาดการณแ์ละเห็นผล

ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ท าใหเ้กิดการวางแผนปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลดีและป้องกนัผลเสียที่จะเกิดขึน้ 

สว่นการควบคมุตนนัน้เกิดขึน้ในช่วงปลายจะเป็นความสามารถที่จะเวน้การบางชนิด หรือสามารถ

ที่จะกระท าการที่ตอ้งใชค้วามอดทน ความเสียสละ มุมานะ เพื่อน าไปสู่ผลที่ตอ้งการในอนาคต 

ดงันัน้ผูท้ี่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนจะเป็นผูค้  านึงถึงผลในอนาคตมากกว่าผลในปัจจุบนั 
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จากการประมวลเอกสารเก่ียวกับความหมายของค าว่า ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนในขา้งตน้ ผูว้ิจัยใหค้วามหมายของค าว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง 

การที่นักศึกษามีความสามารถในการคาดการณไ์กล เล็งเห็นความส าคญัและผลดีที่จะก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต มีการวางแผนและป้องกันการกระท าที่จะเกิดผลเสียในอนาคต 

รวมทัง้ความสามารถในการควบคุมบงัคับตนเองใหห้ลีกเลี่ยงการกระท าที่จะก่อใหเ้กิดผลเสียใน

อนาคตทัง้เรื่องชีวิต การท างาน และการเรียนได ้

 
การวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ส าหรบัการวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปรากฏในงานวิจัยต่าง ๆ โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ศรณัย ์พิมพท์อง (2557) พฒันาแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน เพื่อ

ใช้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษา มีจ านวน 10 ข้อ โดยพิจารณาใน

องคป์ระกอบ 3 ดา้น ดังนี ้1) ความสามารถคาดการณ์ไกล 2) การเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะ

เกิดขึน้ในอนาคต และ 3) การกระท าอย่างเป็นขัน้ตอนเพื่อนาไปสู่ผลที่ปรารถนา โดยมีค่าความ

เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.75 ส่วน มัญชลี เป่ียมดี (2558) ได้ปรบัปรุงแบบวัด

ลกัษณะมุ่งอนาคต เพื่อศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขในนักเรียน มีจ านวน 10 ขอ้ ลกัษณะ

มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย โดยมีค่าความเชื่อมั่นแบบ

สมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .804 

ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนจากแบบวดั

ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เองตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ มีขอ้ค าถามแสดงถึงเนือ้หาเก่ียวกับการ

แสดงนิสัยของบุคคลที่จะอดได้รอได้ เสียสละความสุขเพียงเล็กน้อยเพื่อผลที่ยิ่งใหญ่กว่าใน

อนาคต สามารถวางแผนและควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวม้ากน้อย

เพียงไร แบบวัดเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” โดย

ผู้ตอบที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากกว่าผู้ที่ตอบได้

คะแนนนอ้ยกว่า 
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับสมดุลชีวิต การท างาน 
และการเรียน 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งยงัไม่พบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับ

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับสมดุลชีวิตชีวิต การท างาน และการเรียนโดยตรง ส่วนใหญ่พบ

งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับเรื่องอ่ืนที่ใกลเ้คียง เช่น งานวิจัยของ 

วิรติั ปานศิลา (2542) ที่ท าการศึกษาความเก่ียวขอ้งของจิตลกัษณะกับพฤติกรรมการท างานของ

บุคลากรสาธารณสุขระดับต าบลในภาคเหนือของไทยจ านวน 634คน แล้วพบว่าลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตนท านายพฤติกรรมการท างานของบุคลากรสาธารณสุขโดยรวมไดร้อ้ยละ 11 

รว่มกบัตวัแปรทางจิตและสถานการณอี์ก 2 ตวัแปร โดยมีค่าเบตา้เท่ากบั .13 ซึ่งหมายความว่า ย่ิง

บคุลากรมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนสงูก็ยิ่งมีพฤติกรรมการท างานมากขึน้ตามไปดว้ย  

โสภา มะเครือสี (2537) ท าการเปรียบเทียบผลการควบคุมตนเองที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลกัสูตรระยะสัน้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 16 -20 ปี 

จ านวน 16 คน พบว่าพฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองสูงขึน้หลงัจากการใชก้าร

ควบคมุตนเอง นั่นคือวิธีการควบคมุตนเองมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนักศึกษาสูงขึน้

อย่างมีนัยส าคัญ 0.5 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สุภาสินี นุ่มเนียม (2546a) ได้ศึกษาปัจจัยทาง

สภาพแวดลอ้มและจิตลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมรบัผิดชอบต่อหนา้ที่นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 576 คน ผลการศึกษาพบว่า

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนร่วมกบัตวัแปรจิตลกัษณะเดิมท านายพฤติกรรมรบัผิดชอบต่อหนา้ที่

ในโรงเรียนไดร้อ้ยละ 39.9 มีค่าเบตา้ .54 โดยมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนเขา้สู่สมการท านาย

เป็นล าดบัที่ 1 

จากการประมวลเอกสารนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนนัน้ส่งผล

ต่อพฤติกรรมที่พึงประสงคโ์ดยเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน การท างาน และความรบัผิดชอบ ซึ่ง

ผูว้ิจยัจึงคาดว่าลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนน่าจะมีความเก่ียวขอ้งในทิศทางเดียวกันกบัสมดุล

ชีวิต การท างาน และการเรียนดว้ย 

 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

“บุคลิกภาพ” มาจากค าภาษาอังกฤษ คือ Personality โดยมีรากศัพท์มาจาก

ภาษาละติน คือ Persona ซึ่งหมายถึง หนา้กากที่ตัวละครในสมยัโบราณใชใ้นการแสดงละคร เพื่อ
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บอกถึงบุคลิกภาพที่ตัวละครนัน้แสดงอยู่ แต่ต่อมานักจิตวิทยาไดเ้ปลี่ยนมาใชค้าว่า Personality 

เพราะสื่อความหมายได้มากกว่าการแสดงบทบาทของตัวละคร นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการอีก

หลายท่านที่ไดใ้หค้วามหมายของบุคลิกภาพ เช่น อลัพอร์ต (Allport, 1961)ไดใ้หค้วามหมายของ

บุคลิกภาพว่า เป็นการเคลื่อนไหวภายในตัวบุคคลอย่างเป็นระบบมีทัง้ดา้นร่างกาย และจิตใจจะ

เป็นตวัก าหนดพฤติกรรม คณุลกัษณะประจ าตวั และความคิดของแต่ละบุคคล ส าหรบัในประเทศ

ไทย อรพินทร ์ชูชม (2545) ไดก้ล่าวว่า บุคลิกภาพ เป็นลกัษณะที่คงเสน้คงวาของแต่ละบุคคลที่

แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมและเป็นแบบฉบบัเฉพาะตน บุคลิกภาพเป็นการผสานที่เป็น

หนึ่ งเดียวระหว่างคุณลักษณะ อารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด (affective characteristic) และ

คุณลักษณะการรูคิ้ด (cognitive characteristic) และมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่อง

ความคิด อารมณค์วามรูส้กึ และพฤติกรรม 

ส าหรบับุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) นั้นเป็นองคป์ระกอบ

หนึ่งของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ (Big Five Personality) ของคอสตาและแมคเคร (Costa & 

McCrae, 1992) ซึ่งได้กล่าวถึงบุคลิกภาพทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดังนี ้ 1. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

(Extraversion) 2. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) 3. บุคลิกภาพแบบมี

จิตส านึก (Conscientiousness) 4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) 5. บุคลิกภาพแบบ

เปิดใจรบัประสบการณ์ (Openness to Experience) โดยกุลชนา ช่วยหนู (2552) กล่าวถึง ผูท้ี่มี

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมแีนวโนม้ที่จะแสดงความมีวินยัในตนเอง รูจ้กัหนา้ที่ มีจุดมุ่งหมายที่จะ

ประสบความส าเรจ็ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดา้นนีส้งู มกัจะชอบวางแผนลว่งหนา้ สง่ผลใหเ้ป็นคนที่มี

การควบคุมการกระท าของตนเอง และก าหนดทิศทางความตอ้งการภายในใหม้ีการแสดงออก

อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท าในสิ่งที่มองเห็นว่าจะมีปัญหาเกิดขึน้ ถูกมองจากผูอ่ื้นว่า

เป็นคนฉลาด เชื่อถือได ้ส่วนในแง่ลบ มักเป็นคนท างานหนกัมากเกินไป มีแนวโนม้ตอ้งการความ

สมบูรณแ์บบ จริงจงักบัทุกเรื่อง จึงดเูป็นคนเครง่เครียดตลอดเวลา ไม่มีชีวิตชีวา น่าเบื่อ บุคคลที่มี

บุคลิกภาพด้านนี ้ต  ่า จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดูไม่

น่าเชื่อถือ ด ารงชีวิตไปตามความตอ้งการระยะสั้นของตนเอง ไม่สามารถท าตามแบบแผนที่ถูก

ก าหนดได้ แต่ก็จะเป็นบุคคลที่ไม่น่าเบื่อและไม่เครียดเครียดกับสิ่งต่าง  ๆ มากเกินไป ซึ่งมี

รายละเอียดของลกัษณะองคป์ระกอบดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ลกัษณะองคป์ระกอบบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ลักษณะผู้ท่ีได้คะแนนต ่า ลักษณะผู้ท่ีได้คะแนนสูง 

การมีความสามารถ รูส้กึว่าไม่ไดเ้ตรียมพรอ้ม 

บ่อยครัง้ 
รูส้กึถึงความสามารถ และ 
ความมีประสิทธิภาพ 

ความเป็นระเบียบ ไม่มีระบบ ไม่มีระเบียบ เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

การมีความรบัผิดชอบในหนา้ที่ ไม่เอาใจใส่ในหนา้ที่ มีจิตส านกึรบัผิดชอบในหนา้ที่ 
ความตอ้งการสมัฤทธ์ิผล ตอ้งการสมัฤทธ์ิผลต ่า มีความพยายามเพื่อใหส้ าเรจ็ 

ตามเป้าหมาย 

ความมวีินยัต่อตนเอง ผดัวนัประกนัพรุง่ วอกแวก มุ่งไปท่ีการปฏิบตัิภารกจิให ้

เสรจ็ 
ความคิดที่ใชป้ฏิบตังิาน ขาดการไตรต่รอง รีบเรง่ คิดอยา่งรอบคอบก่อนปฏิบตั ิ

 

ที่มา: (Costa, Paul; & McCrae, Robert R. (1992) อ้างถึงใน นันทิมา นาคาพงศ์, 2559) 
การสรา้งและพฒันาแบบวดับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบหลกัส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษา 
 

โกลเบิก (Goldberg, 1990) กล่าวถึงบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกว่าเป็น

ลักษณะของบุคคลที่มีการควบคุมตน มีการวางแผน จัดระบบระเบียบ มี ความตั้งใจแน่วแน่ 

สามารถควบคมุแรงกระตุน้และเรียนรูท้ี่จะจดัการกบัความปรารถนาของตนเอง มีจุดมุ่งหมาย ตรง

ต่อเวลา มีความรบัผิดชอบและวางใจได ้

จากการประมวลเอกสารเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยใหค้วามหมายของค าว่า บุคลิกภาพ

แบบมีจิตส านึก หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงลักษณะความมีวินัยในตนเอง รูจ้ักหน้าที่ มี

จุดมุ่งหมาย มีความตัง้ใจแน่วแน่ที่จะประสบความส าเร็จ และสามารถจัดการกับความปรารถนา

ของตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท าในสิ่งที่มองเห็นว่าจะมีปัญหาเกิดขึน้ 

 

การวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

แบบวัดบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae) 

นัน้ มีรายละเอียดการสรา้งและพัฒนาแบบวดัโดย ในปี ค.ศ.1985 คอสตาและแมคเครไดร้่วมกัน

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของไอแซงคเ์พื่อพัฒนาบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบขึน้ และไดพ้ฒันาแบบวัด

บุคลิกภาพที่ เรียกว่า The NEO-Personality Inventory (NEO-PI) หรือ The Big Five เพื่ อใช้
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ทดสอบบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบซึ่งไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบแสดงตวั (Extraversion) บุคลิกภาพ

แบบประนีประนอม (Agreeableness) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  (Conscientiousness) 

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) และบุคลิกภาพแบบเปิดใจรบัประสบการณ ์(Openness 

to Experience) โดยเป็นแบบทดสอบที่ใหผู้ต้อบไดป้ระเมินตนเอง (Self Report Scale) จากมาตร

วดั 5 ระดบั ตัง้แต่ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีขอ้ค าถามทัง้หมด 181 ขอ้ และมี

ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) อยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.92 ต่อมาได้ปรับปรุงแบบทดสอบ

บุคลิกภาพฉบับสั้น เรียกว่า NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) โดยการน าข้อค าถามที่มี

ดา้นบวกและดา้นลบสงูที่สดุจ านวน 12 ขอ้จากแต่ละองคป์ระกอบของแบบวดับุคลิกภาพ NEO-PI 

มาใชป้ระกอบเป็นขอ้ค าถามจ านวน 60 ขอ้ มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 และในปี 1992 คอสตาและ

แมคเครไดป้รบัปรุงแบบวัดบุคลิกภาพ NEO-PI จนกลายเป็นแบบทดสอบฉบับยาวเรียกว่า The 

Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) ที่มีข้อค าถามทั้งหมด 240 ข้อ มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.90  

งานวิจยัในครัง้นีจ้ะวดับุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เอง

โดยปรบัปรุงจากแบบวัดบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ The Revised NEO Personality Inventory 

(NEO-PI-R) ในส่วนของบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) ของคอสตาและแมค

เคร (Costa; & ;McCrae. 1992) โดยมีองคป์ระกอบย่อย 6 องคป์ระกอบ คือ การมีความสามารถ 

ความเป็นระเบียบ การมีความรบัผิดชอบในหนา้ที่ ความตอ้งการสมัฤทธิ์ผล ความมีวินยัต่อตนเอง 

และความคิดที่ใชป้ฏิบติังาน แบบวัดมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” 

จนถึง “ไม่จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดับ โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่า

เป็นผูท้ี่มีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกกับสมดุลชีวิต การ
ท างาน และการเรียน 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งยงัไม่พบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับ

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกกับสมดุลชีวิตชีวิต การท างาน และการเรียนโดยตรง ส่วนใหญ่พบ

งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกกับเรื่องอ่ืนที่ใกลเ้คียง เช่น พัชรศิริ ราชรกัษ ์

(2555, น. 29-45) ศึกษาบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความตอ้งการประสบ
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ความส าเร็จของกลุ่มพนักงาน Gen Y: กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสังกัดภาครฐัและเอกชนใน

ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า

ผูป้ฏิบติังานในสงักดัภาคเอกชนมีระดบัความตอ้งการประสบความส าเร็จมากกว่าผูป้ฏิบติังานใน

สังกัดภาครฐั ด้านการศึกษาหาความสัมพันธ์พบความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ 

องค์ประกอบทางด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะเฉพาะของงานที่ต้องการ และระดับของความ

ต้องการประสบความส าเร็จในกลุ่มตัวอย่างพนักงาน Generation Y โดยมี  7 ตัวแปรจาก

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งได้แก่ ความเป็นอิสระในการ

ตดัสินใจในงาน ความหลากหลายของทักษะบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบการเห็น

พอ้ง ขอ้มลูผลการปฏิบติังานความชดัเจนของงาน และบุคลิกภาพแบบแสดงออกสามารถรว่มกัน

ท านายระดบัความตอ้งการประสบความส าเร็จได ้เช่นเดียวกบั ไพรตัน ์พิพฒันว์ชัรา (2557) ศึกษา

เก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายกับความพึงพอใจในการ

ท างานของบคุลากรทางการศึกษาในสงักัดศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จาก

การศึกษาสรุปไดว้่า บุคลิกภาพของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจใน

การท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสงักดัศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.664 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และบุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการท างาน โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) 

อยู่ในระหว่าง 0.278 - 0.667 ในทุกดา้นตัง้แต่ระดับต ่าจนถึงปานกลาง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ยกเวน้ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ที่ไม่มีความสมัพันธ์กับ

ความพงึพอใจในการท างาน 

จากการประมวลเอกสารนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกนัน้ส่งผลต่อ

ความตอ้งการประสบความส าเร็จและความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งผูว้ิจัยจึงคาดว่าบุคลิกภาพ

แบบมีจิตส านึกน่าจะมีความเก่ียวขอ้งในทิศทางเดียวกันกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน

ดว้ย 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการแสดง

พฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ในการวิจัยครั้งนี ้ได้ศึกษา

สภาพแวดลอ้มทางสังคม 3 ดา้น คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั การสนับสนุนทาง

สงัคมจากงาน และภาระงาน  ซึ่งไดป้ระมวลเอกสารเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

รายละเอียดดงันี ้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสงัคม (Social Support) คือ การปฏิสมัพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายที่

น ามาซึ่งการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ทัง้รูปธรรมและนามธรรม เช่น การรบัรู ้เขา้ใจ และตอบสนอง

ทางอารมณค์วามรูส้กึ การใหข้อ้มลู ใหว้ตัถสุิ่งของ รวมถึงการยอมรบัใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 

การที่บุคคลรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคม บุคคลจะเกิดการรบัรูว้่าตนไดร้บัความรกั 

ความเอาใจใส่ การเห็นคณุค่า และการยอมรบั สง่ผลทางบวกต่อสขุภาพกายและสขุภาพใจ ท าให้

บุคคลสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ที่มาคุกคามชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (จิวีณา พีชะพัฒน์, 

ณาตรการณ ์ชยุตสาหกิจ, & ณิชา ศิลปวฒันานนัท,์ 2554) นอกจากนี ้มีผูใ้หค้วามหมายของค าว่า

การสนับสนุนทางสงัคมไว้ในหลายมิติ เช่น พูนพร ศรีสะอาด (2534) กล่าวว่าการสนับสนุนทาง

สงัคมว่าเป็นการที่ปัจเจกบุคคลในสงัคมไดร้บัความรกั ความผูกพนั ความเอาใจใส่ การเห็นคณุค่า

ได้รับการยกย่อง การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือให้ค าแนะน าข้อมูลข่าวสาร การให้ความ

ช่วยเหลือในดา้นเงิน เวลา แรงงาน ความคิด และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางบวก เช่นเดียวกับ 

ณัฏฐณิชย์ สวัสดีมงคล (2547) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว้ว่าเป็นการ

สนบัสนุนแนะน า ช่วยเหลือทางดา้นอารมณ ์สงัคม วตัถ ุสิ่งของ รวมทัง้ขอ้มลูข่าวสารจากบุคคลที่

อยู่ในสงัคม ที่ท างาน ผูบ้งัคบับญัชา และบคุคลในครอบครวั ส าหรบั พิชามญชุ ์โตโฉมงาม (2552) 

เสนอว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ผู ้ให้การ

สนับสนุนและแสดงออกถึงความสนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการช่วยเหลือดา้นวัตถุสิ่งของ 

ขอ้มูลข่าวสาร หรือดา้นอารมณ์ โดยการติดต่อสมัพันธ์กันที่ท าใหผู้ร้บัเชื่อว่ามีคนเอาใจใส่และมี

ความรกัความหวังดี และรูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นที่ยอมรบัในกลุ่มและสงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกับ 

คอบบ์ (Cobb, 1976) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นการที่บุคคลได้รับ
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ข่าวสารที่ท าใหเ้ขารูว้่ายงัมีคนรกั มีคนดแูลเอาใจใส ่ยกย่องและเห็นคณุค่า มีการช่วยเหลือเกือ้กูล

กนัและกนั และมีความรูส้ึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสงัคม นอกจากนี ้แมกวารย์ (Maguire, 1983)

กล่าวถึงการสนบัสนุนทางสงัคมว่าเป็นการที่บุคคลสรา้งปฏิสมัพันธ์เป็นเครือข่ายสงัคมเพื่อรกัษา

สถานภาพทางสงัคม ตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและอารมณ ์เพื่อน าไปสู่ความสมัพนัธ์

กบับคุคลอื่น ๆ ในสงัคมที่กวา้งขึน้ 

  
ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม  

คอบบ ์(Cobb, 1976)ไดแ้บ่งการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. การสนับสนุนทางดา้นอารมณ ์(Emotion Support) เป็นขอ้มูลที่ใหบุ้คคลเชื่อ

ว่าตนเองไดร้บั ความรกัและการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งมกัจะเกิดจากความสมัพันธใ์กลช้ิดและมีความ

ผกูพนัต่อกนั 

2. การสนบัสนุนดา้นการยอมรบัและมีคณุค่า (Esteem Support) เป็นความรูส้ึก

ที่บอกใหท้ราบว่าบคุคลนัน้มีคณุค่า บคุคลอื่นยอมรบัและเห็นคณุค่านัน้ดว้ย 

3. การสนับสนุนดา้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social Support or Network 

Support) เป็นการแสดงที่บอกให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของเครือข่ายทาง

สงัคม และมีความผกูพนัซึ่งกนัและกนั 

เฮา้ส ์(House อา้งถึงใน กมลทิพย ์เย็นใจ, 2538)  ไดแ้บ่งการสนับสนุนทางสังคม

ออกเป็น  4 ประเภท คือ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional  Support)  เป็นความรูส้ึกเห็นใจ การ

ใหก้ าลงัใจ ดแูลเอาใจใส่ การยอมรบันบัถือยกย่องและเห็นคณุค่า การแสดงถึงความห่วงใยความ

รกัที่มีต่อกนั 

2. การสนับสนุนดา้นการประเมินเปรียบเทียบ (Appraisal  Support)   คือ การ

ใหข้อ้มลูปอ้นกลบั  (Feed  Back)  หรือการบอกใหท้ราบผลปฏิบติัเพื่อน าไปประเมินตนเอง ท าให้

เกิดความมั่นใจ และรูส้กึเปรียบเทียบตนเองกบับุคคลอ่ืน 

3. การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information Support)  เป็นการให้

ขอ้มลูข่าวสาร ค าแนะน า (Suggestion)  การใหค้ าปรกึษา (Advice) การตกัเตือน ใหข้อ้เท็จจรงิซึ่ง

น าไปใชใ้นการตดัสินปัญหาที่เกิดขึน้   
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4. การสนบัสนนุทางดา้นสิ่งของหรือบรกิาร (Instrumental Support)  เป็นการให้

ความช่วยเหลือในรูปของวตัถสุิ่งของ เงินหรือแรงงาน รวมถึงเวลา   

นันทินี ศุภมงคล (2547) แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมมีดว้ยกัน 5 ดา้น 

ดงันี ้

1. ความรกัใคร่ผูกพัน (Attachment) ส่งผลใหผู้ร้บัการสนบัสนุนรบัรูถ้ึงความรกั 

ความผกูพนั ความเอาใจใส ่ความอบอุ่น และความปลอดภยั 

2. ความช่วยเหลือและค าแนะน า (Assistance/guidance) เช่น ขอ้มลู ค าแนะน า 

และก าลงัใจ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่บุคคลเผชิญอยู่ และส่งผลใหบุ้คคลสามารถน าไปใช้

แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. การยอมรบัและการเห็นคณุค่า (Reassurance of worth) เมื่อบุคคลไดร้บัการ

ยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน ครอบครวั และสงัคม ยามที่บุคคลไดแ้สดงความสามารถในการช่วยเหลือ

เรื่องตา่งๆ สง่ผลใหบ้คุคลรูส้กึถึงคณุค่าในตนเองมากขึน้ 

4. การเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม (Social integration) แสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมของกลุ่มคนที่มีสถานการณ์คลา้ยคลึงกัน มีการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร 

ประสบการณ์ และความคิดเห็น ส่งผลให้บุคคลมีเป้าหมาย รบัรูว้่าเป็นเจา้ของ และได้รบัการ

ยอมรบัในกลุม่หรือสงัคม 

5. การไดช้่วยเอือ้ประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืน (Opportunity for nurturance) เป็นการ

ที่บุคคลไดม้ีโอกาสอบรมเลีย้งดผููอ่ื้น ใหก้ารช่วยเหลือผูอ่ื้น สง่ผลใหบุ้คคลเกิดความรูส้ึกว่าตนเป็น

ที่ตอ้งการของบคุคลอื่น 

 
แหล่งสนับสนุนทางสังคม 

โดยปกติกลุ่มทางสงัคมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ 

(Primary groups) และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group)  กลุ่มปฐมภูมิเป็นกลุ่มที่มีความสนิท

สนมและมีสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกเป็นการส่วนตวัสงู กลุม่นีไ้ดแ้ก่  ครอบครวั  ญาติพี่นอ้งและ

เพื่อนบา้น   ส่วนกลุ่มทุติยภูมิ  เป็นกลุ่มสงัคมที่มีความสมัพันธ์ตามแผนและกฎเกณฑท์ี่วางไว ้มี

อิทธิพลเป็นตัวก าหนดบรรทัดฐานของบุคคล ในสังคมกลุ่มนี ้ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ 

และกลุม่สงัคมอื่นๆ 
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ลาร็อคโค และคณะ (LaRocco et al., 1980 อา้งถึงใน สุมลรตัน ์ดอกเขียว, 2553)

แบ่งการสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 2 แหลง่ดงันี ้

1. การสนบัสนุนทางสังคมจากงาน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและการ

สนบัสนนุจากเพื่อนรว่มงาน 

2. การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั ไดแ้ก่ การสนบัสนนุจากคู่สมรสและคน

ในครอบครวั 

เพนเดอร ์(Pender, 1996 อา้งถึงใน มธุริน ค าวงศปิ์น, 2543) แบ่งแหล่งสนับสนุน

ทางสงัคมออกเป็น 5 กลุม่ คือ 

1. กลุ่มสนับสนุนตามธรรมชาติ ได้แก่ การสนับสนุนจากคนในครอบครวัและ

ญาติพี่นอ้ง ซึ่งถือว่าส าคญัอย่างมาก เพราะมีบทบาทที่ส  าคญัตัง้แต่วยัเด็ก เป็นแหลง่ถ่ายทอดทาง

สงัคมทัง้ค่านิยม ค่าเชื่อ แบบแผนการ และประสบการณต่์าง ๆ 

2. กลุ่มบุคคลใกลช้ิด ไดแ้ก่ เพื่อน บุคคลส าคญั บุคคลใกลช้ิด เพื่อนบา้น เพื่อน

รว่มงาน 

3. กลุ่มบุคคลทางศาสนา ได้แก่ พระ ผู้น าศาสนา หรือบุคคลอ่ืนในที่ท างาน

ศาสนาโดยยดึหลกัค าสอนของศาสนาเป็นเป้าหมายในการสนบัสนนุ 

4. กลุ่มบุคคลกรทางดา้นสขุภาพ ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา ที่มีส่วนใน

การดแูล ปอ้งกนั สง่เสรมิสขุภาพของตนเองและคนใกลช้ิด 

5. กลุม่วิชาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กลุม่ที่ใหค้วามช่วยเหลือกนัและกนั 

ตติยา เอมซบ์ตุร (2542) แบ่งแหลง่การสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 2 แหลง่คือ 

1. จากสมาชิกในครอบครวัประกอบดว้ย สามี หรือ ภรรยา และบตุร 

2. จากสมาชิกในที่ท างาน ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

แคปแลน (Kaplan อา้งถึงใน อุบล นิวัติชัย, 2527) จ าแนกกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นแหล่ง

ของการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous or natural 

supportive system) ประกอบดว้ยบุคคล 2 ประเภท คือ 1) บุคคลที่อยู่ในครอบครวัสายตรงไดแ้ก่ 
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บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย สามี ภรรยา ลูก หลาน 2) บุคคลที่อยู่ในครอบครวัใกลช้ิดไดแ้ก่ เพื่อน 

เพื่อนบา้น เพื่อนรว่มงาน คนรูจ้กัคุน้เคย 

2. องค์การและสมาคมที่ให้การสนับสนุน (Organization support) หมายถึง

กลุ่มบุคคลที่รวมตัวเป็นหน่วย ชมรม หรือสมาคม ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รบัความช่วยเหลือในการ

ประคบัประคองดา้นจิตใจและอารมณ ์

3. กลุ่มผู้ช่วยเหลือทางวิชาชีพ (Professional health care workers) หมายถึง 

บคุคลที่อยู่ในวิชาชีพที่ใหก้ารสง่เสรมิปอ้งกนัรกัษาและฟ้ืนฟสูขุภาพของประชาชนโดยอาชีพ  

 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

 “ครอบครวั” เป็นสถาบนั (Institution) หรือเป็นหน่วย (Unit) ทางสงัคมที่เล็กที่สดุ 

ซึ่งท าหน้าที่เป็นเบา้หลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกผ่านการอบรมเลีย้งดู สั่ง

สอน ใหค้วามรู ้และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างสมาชิกในครอบครวัเดียวกัน มีการ

ถ่ายทอดค่านิยม ความรูส้ึกนึกคิด เจตคติ ความเชื่อ ความศรทัธาและวฒันธรรมการด าเนินชีวิต

จากสมาชิกรุน่หนึ่งไปยงัอีกรุน่หนึ่ง ดงันัน้การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัในเรื่องต่าง ๆ ย่อม

ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครวัด้วย โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีผู ้ใช้

ความหมายของค าว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั หมายถึง การรบัรู ้ต่อการไดร้บัความ

ช่วยเหลือและการส่งเสริมที่ไดร้บัจากพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครวั ไดแ้ก่ ความใส่ใจ การใหก้าร

ยอมรบัและความส าคญั การใหค้ าปรกึษารบัฟังปัญหา การใหค้ณุค่าและการมอบความรกั รวมถึง

การใหเ้วลาท ากิจกรรมต่าง ๆ รว่มกนัของสมาชิกในครอบครวั (ไพศาล แยม้วงษ,์ 2555) 

จากการทบทวนความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคมในขา้งตัน ผูว้ิจัยจึงสรุป

ไดว้่า ความหมายของค าว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่นักศึกษา

รบัรูว้่าสมาชิกในครอบครวัคอยใหค้วามช่วยเหลือกันทั้งในดา้นอารมณ์ และจิตใจ คอยให้การ

สนับสนุนจุนเจือ ใหค้วามรกัเอาใจใส่ เกือ้กูลซึ่งกันและกัน ใหก้ าลงัใจ ค าปรึกษากัน และใหก้าร

ยอมรบักนั 

  



 31 
 

 

การวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

ส าหรบัเครื่องมือวัดการสนับสนุนทางสงัคมที่ปรากฏในงานวิจัยต่าง ๆ มีหลาย

งาน เช่น Medical Outcomes Study (MOS) Social support survey instrument สรา้งโดย เชอร์

บอรน์และสจ๊วต (Sherbourne C.D & Stewart A.L., 1991) ซึ่งใช้วัดการสนับสนุนทางสังคม  

4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นอารมณแ์ละขอ้มูลข่าวสาร ดา้นขา้วของเครื่องใช้ ดา้นเก่ียวกบัความรกั 

และดา้นปฏิสมัพันธท์างบวกกบัสงัคม กบัผลลพัธท์างการแพทย ์ซึ่งแบบสอบถามนีน้ิยมใชก้บักับ

ผูป่้วยที่มีปัญหาเรือ้รงัเป็นเวลาสองปี  ประกอบดว้ยค าถาม 19 มีค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .91

แล ะ  The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) ที่ ส ร้า งขึ ้น โด ย 

ซิมเมตและคณะ (Zimet G.D., Dahlem N.W., Zimet S.G., & Farley G.K., 1988) ใชส้  าหรบัวัด

การรบัรูก้ารสนับสนุนจากครอบครวั เพื่อน และคนที่มีความส าคัญอ่ืน ๆ กับตน เป็นแบบวัดกับ

ผูใ้หญ่ทั่วไป ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 12 ขอ้ เป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จาก (1) ไม่

เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึง (7) เห็นด้วยมากที่สุด แบ่งระดับการรับรูก้ารสนัยสนุ นทางสังคม

ออกเป็นระดบัต ่า (คะแนน 12-36) ปานกลาง (คะแนน 37-60) และสงู (คะแนน 61-84) ตามล าดบั 

ค่าความสอดคลอ้งภายในโดยใชค่้าสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .89 

แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัในงานวิจยันี ้ผูว้ิจัยพฒันาขึน้ตาม

ขอบเขตของนิยามปฎิบติัการโดยปรบัใชแ้บบวดัของ ซิมเมตและคณะ (Zimet et al., 1988) ทัง้นี ้

ลกัษณะของมาตรวัดนีจ้ะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” 

จนถึง “ไม่จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดับ โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่า

รบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับสมดุลชีวิต 
การท างาน และการเรียน 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียนยังไม่พบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวักบัสมดลุชีวิต  การ

ท างาน และการเรียนโดยตรง ส่วนใหญ่พบงานวิจยัที่ศึกษาการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั

กบับรบิทอ่ืนที่ใกลเ้คียง จึงน ามาศกึษาในงานวิจยันีด้งันี ้
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เบนนารด์ (Benard, 1991) ไดศ้ึกษาวิจัยเก่ียวกับการเลีย้งดูแบบยืดหยุ่นในเด็ก 

ซึ่งวิธีการเลีย้งดูดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชนต่์อเด็กทัง้ในบริบทของทางครอบครวั โรงเรียน 

และชมุชน ผลการวิจยันีพ้บว่า การดแูลและการสนบัสนนุจากครอบครวันัน้เป็นเหมือนการหยิบย่ืน

โอกาสใหเ้ด็กไดม้ีส่วนร่วมในการมีชีวิตของตนไดอ้ย่างเต็มที่และมีความหมาย ส่วนงานวิจัยของ 

รตัเตอร ์(Rutter, อา้งถึงใน Benard, 1991) ยังไดพ้บว่า ความสมัพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ก็จะเป็นส่วน

ส าคัญที่ช่วยปกป้องไม่ให้เด็กมีปัญหาแม้ว่าสภาพแวดล้อมทางบ้านจะมีความรุนแรงก็ตาม 

เช่นเดียวกับงานวิจัยของลัมเบิรด์  (Lambert et al., 2010) ที่ศึกษาว่าครอบครัวเป็นแหล่ง

ทรพัยากรที่ส  าคัญในส่วนของความหมายในชีวิตของวัยหนุ่มสาว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทบาท

ความสัมพันธ์ในครอบครวัเป็นแหล่งทรพัยากรที่มีความส าคัญของการรบัรูค้วามหมายในชีวิต 

นอกจากนี ้อาหมดั และ โอมาร ์(Ahmad & Omar, 2012) ไดศ้กึษาผลของการสนบัสนุนทางสงัคม

จากครอบครวัในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการกับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าการสนบัสนุนทาง

สงัคมจากครอบครวัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัประสิทธิภาพในการท างานทัง้ทางตรงและทางสื่อ

ผ่านตัวแปรความขัดแยง้ในงานกับครอบครวัและตัวแปรความพึงพอใจในงาน และงานวิจัยของ 

(สณัฐิติ แสงจนัทรเ์ลิศ, 2554) พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

อารมณ์ ด้านสิ่งของ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการประเมิน ช่วยให้พนักงานผู้ประกอบการ

พาณิชยอิ์เลคทรอนิกสส์ามารถเผชิญความเครียดไดดี้ขึน้ 

จากงานวิจัยที่ เก่ียวข้องข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวัเป็นปัจจัยที่เอือ้ต่อการสรา้งชีวิตที่เต็มไปดว้ยความหมายผ่านการรบัรูถ้ึงความรกัความ

เอาใจใส่ การยอมรบัจากสมาชิกในครอบครวั ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลมีความสมดุลชีวิตในดา้นความ

ผูกพันจิตใจ โดยผู้วิจัยคาดว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวัน่าจะมีความเก่ียวข้องใน

ทิศทางเดียวกนักบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดว้ย 

 
การสนับสนุนทางสังคมจากงาน 

โดยทั่วไปแลว้ ชีวิตกบัการท างานมกัจะเป็นความตอ้งการที่ขัดแยง้กนัระหว่างที่

ท างานกับพนักงาน พนักงานตอ้งการใชเ้วลากับชีวิตความเป็นอยู่และครอบครวัอย่างมีความสุข 

ในขณะที่ที่ท างานตอ้งการใหพ้นกังานใชเ้วลาทุ่มเทกบัการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ชีวิต

กับการท างานจึงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครวัมีผลกระทบต่องาน 
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(Family Interference with Work) หรืองานมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว (Work Interference 

with Family) ก็จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั (Work Life Conflict) ดงันัน้ทัง้

ชีวิตกบัการท างานจะประสบผลส าเรจ็ไดน้ัน้ตอ้งอาศยัความสมดลุของทัง้สองสว่น 

ปัจจุบันที่ท างานหลายแห่งไดเ้ล็งเห็นประโยชน์จากการน านโยบายดา้นความ

สมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างานมาใชโ้ดยการสนบัสนนุในดา้นต่าง ๆ มีการปรบัสภาพแวดลอ้มใน

การท างานที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานพรอ้ม ๆ กับการส่งเสริมให้พนักงานใช้

ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  ซึ่งผลที่ได้ท าให้ 1) ความพึงพอใจในการท างานของ

พนกังานเพิ่มขึน้ (Increase Job Satisfaction) 2) พนกังานมีความสขุในชีวิตการท างาน (Emotion 

and Physical well-being) 3) พนักงานและที่ท างานมีผลิตภาพเพิ่มขึน้ (Improve Productivity) 

จะเห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมจากงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  

(Hacker S.K. & Doolen T.L. 2003 อา้งถึงใน เพ็ญนภา เชา้รุง่โรจน,์ 2558) 

จากการทบทวนความหมายและแนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมในขา้งตัน 

ผูว้ิจยัจึงสรุปความหมายของค าว่า การสนับสนุนทางสังคมจากงาน หมายถึง การที่นกัศึกษาที่

ท างานควบคู่กับการเรียนรบัรูว้่าสมาชิกในที่ท างานในที่นีห้มายถึง เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคับบญัชา 

และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คอยใหค้วามช่วยเหลือกนัทัง้ในดา้นอารมณ ์และจิตใจ คอยให้การสนบัสนุน

จุนเจือ ให้ค าปรึกษา และการยอมรับตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการท างานในหน้าที่ที่

รบัผิดชอบ 

 
การวัดการสนับสนุนทางสังคมจากงาน 

จากการศึกษาการวัดการสนับสนุนทางสังคมจากงาน มีผู ้สรา้งแบบวัดการ

สนับสนุนทางสงัคมของหัวหนา้ เช่น ในงานวิจัยของธวชัชยั ศรีพรงาม (2547) ที่ศึกษาปัจจัยทาง

จิตสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัการการท างานอย่างปลอดภยัของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอและ

ป่ันด้าย ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม มีเนื ้อหาเก่ียวกับการที่พนักงาน ได้รับการ

สนบัสนุนช่วยเหลือใน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 2) ดา้นวสัดสุิ่งของ และ 3) ดา้นจิตใจและ

อารมณจ์ากหัวหนา้จ านวน 15 ขอ้ แบบวดัมีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .92 

และ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2545 อา้งถึงใน โสรยา คงดิษ, 2555) ไดส้รา้งแบบวดัการ

สนับสนุนทางสังคมเพื่อวัดการสนับสนุนทางสังคมใน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นอารมณ์ 2) ดา้นขอ้มูล
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ข่าวสาร และ 3) ดา้นวัสดุอปุกรณ ์จากสมาชิกในหน่วยงานที่ประกอบดว้ยหัวหนา้หน่วยงานและ

เพื่อนร่วมงาน แบบวดัมีลกัษณะเป็นประโยคค าถาม ประกอบดว้ยมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก

จรงิท่ีสดุ ถึง ไม่จรงิเลย จ านวน 20 ขอ้ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .97  

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากงานในงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้ตาม

ขอบเขตของนิยามปฎิบติัการโดยปรบัใชแ้บบวดัของ ซิมเมตและคณะ (Zimet et al., 1988) ทัง้นี ้

ลกัษณะของมาตรวัดนีจ้ะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” 

จนถึง “ไม่จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดับ โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่า

รบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมจากงานมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากงานกับสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียน 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางสงัคมจาก

งานยังไม่พบงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนโดยตรง ส่วนใหญ่พบ

งานวิจยัที่ศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมจากงานกบับรบิทอ่ืนที่ใกลเ้คียง จึงน ามาศกึษาในงานวิจยั

นีด้งันี ้

งานวิจัยของ Billings and Moos (อา้งถึงใน พรทิพย ์สรุโยธี ณ ราชสีมา, 2537) 

ไดท้ าการศึกษาถึงบทบาทของการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมในการช่วยลดความเครียดจากการ

ท างาน โดยใชม้าตรวดัการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยการเก็บขอ้มลูกับกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก จ านวน 299 คน ผลการวิจัยพบว่าการ

สนับสนุนทางสังคมมีผลโดยตรงต่อบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมี

สุขภาพและการปรบัตัวดีขึน้ นอกจากนีก้ารไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมจากที่ท างานและจาก

ครอบครวัจะช่วยลดความเครียดในการท างานของบุคคลได ้และยงัพบว่าปัจจยัทางดา้นลกัษณะ

ส่วนบุคคลมีผลต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (เบญจพร ยิฐธรรม , 2553) นอกจากนี ้ 

แอนเดร ปีเตอรส์ัน และคณะ (Andre-Petersson et al. 2007 อ้างถึงใน สุมลรัตน์ ดอกเขียว , 

2553) ท าการศึกษาผลกระทบของการสนบัสนุนทางสงัคมในที่ท างาน ศึกษากลุ่มตวัอย่างที่คนวยั

ท างานทัง้ชายและหญิงในประเทศสวีเดน พบว่า การขาดการสนับสนุนทางสงัคมเป็นตัวท านาย

การเกิดโรคกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือด และภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง โดยพบว่าผูห้ญิง
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ที่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจากที่ท างานในระดับต ่า มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดงักล่าวสงูกว่า

ผูห้ญิงที่ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม 

จากงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมจากงาน

เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการลดความเครียดในการท างาน ผ่านการรบัรูว้่าสมาชิกในที่ท างานทัง้ เพื่อน

ร่วมงาน ผูบ้ังคับบญัชา และผูใ้ตบ้งัคับบญัชา คอยใหค้วามช่วยเหลือกันทั้งในดา้นอารมณ์ และ

จิตใจ คอยใหก้ารสนบัสนุนจุนเจือ ใหค้ าปรกึษา และการยอมรบัตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือดา้น

การท างานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ ซึ่งผูว้ิจัยจึงคาดว่าการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัน่าจะมี

ความเก่ียวขอ้งในทิศทางเดียวกนักบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดว้ย 

 
ภาระงาน  

แนวคิดเก่ียวกบัภาระงาน (Coredes & Dougherty, 1993; Bakker et al., 2003; 

Bakker, Demerouti, & Euwema, 2005 ; Leiter & Maslach, 2005 ; Maslach & Leiter, 2008 

อา้งถึงใน พัลพงศ ์สุวรรณวาทิน, 2559) ไดใ้หค้วามหมายของภาระงาน หมายถึง งานที่ท าหรือ

รบัผิดชอบในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระยะเวลาหนึ่ง  หรือจะกล่าวอีกได้ว่า ภาระงาน 

หมายถึง งานที่ ต้องท าตามขอบเขตภารกิจ (Task) หน้าที่  (Duty) และความรับผิดชอบ 

(Responsibility) ที่ไดร้บัมอบหมายเก่ียวกบังานส าหรบัแต่ละต าแหน่งที่จะตอ้งท าใหเ้สรจ็ซึ่งภาระ

งานแบ่งออกเป็น 1) ภาระงานที่สามารถนบัได ้(Objective) เช่น จ านวนชิน้งานที่ไดร้บัมอบหมาย 

และ 2) ภาระงานที่ไม่สามารถนบัได ้(Subjective) เช่น งานบรกิารต่าง ๆ เป็นตน้ 

ภาระงานถือเป็นปัจจัยภายในที่ เก่ียวข้องกับงาน และเป็นสาเหตุหนึ่งของ

ความเครียด และส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ภาระงานที่นอ้ยหรือมากเกินไปเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียด(Frankenhauser et. al, 1971อ้างถึงใน พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน. 

2559) เช่นเดียวกับ (Hellriegel and Slocum (2004, pp. 173-177) อา้งถึงใน พัลพงศ์ สุวรรณ

วาทิน, 2559) ไดเ้สนอว่า ภาระงานที่มากเกินไป หรือมีขอ้จ ากัดดา้นเวลาที่ไม่เพียงพอ จะท าให้

เกิดความเครียดได ้นอกจากนัน้แลว้ สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Job Conditions) ซึ่งหมายถึง 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม ก็อาจน าไปสู่การเหนื่อยหน่ายในการท า งานได้

เช่นเดียวกนั การพฒันาอาชีพหรือความกา้วหนา้ในดา้นอาชีพ ความขดัแยง้ในบทบาทหนา้ที่ หรือ

บทบาทหนา้ที่ที่ไม่ชดัเจนคลมุเครือ สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) ใน
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สถานที่ท างานหรือในทีมงาน รวมไปถึงความขัดแยง้ของการท างานกับบทบาทอ่ืน ๆ (Conflict 

Between Works and Other Roles) ทั้งหมดนีล้้วนเป็นสาเหตุให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการ

ท างาน ซึ่งน าไปสูป่ระสิทธิภาพการท างานที่ลดลงและความขดัแยง้ระหว่างงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ๆ 

จากที่กล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปความหมายของค าว่า ภาระงาน หมายถึง 

การท่ีนกัศกึษารบัรูถ้ึงปรมิาณงานที่ท าตามขอบเขตหนา้ที่ที่รบัผิดชอบในที่ท างาน  
 

การวัดภาระงาน 

เวนเกอร ์และคณะ (Weinger et al. (2000, pp. 273-282) อ้างถึงใน พัลพงศ ์

สุวรรณวาทิน , 2559) ได้กล่าวถึง 3 วิธีหลักๆ ในการวัดภาระงาน ได้แก่การวัดเชิงกายภาพ 

(Physiological) การวดัเชิงกระบวนการ (Procedural) และการวดัเชิงการรบัรู ้(Perceptual) ส่วน

บุคคล ตวัอย่างการวดัเชิงกายภาพ เช่น การบนัทึกอตัราการเตน้ของหวัใจ หรือความดนัโลหิต ซึ่ง

เป็นผลตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดจากกิจกรรมทางร่างกาย การวดัเชิงกระบวนการส่วนใหญ่

ใชก้ารวดัที่เก่ียวขอ้งกับเวลาที่ใชไ้ปในการท างาน ส่วนการรบัรูภ้าระงานนัน้ ใชว้ิธีประเมินคะแนน

ตามล าดับ (Rating Scale) เพื่อวัดถึงการรับรู ้ภาระงาน นอกจากนี ้ (อรพินทร ์ชูชม , อัจฉรา 

สุขารมณ์, & อังศินันท ์อินทรก าแหง, 2553) ไดพ้ัฒนาแบบวัดภาระงานที่ประกอบดว้ยขอ้ความ

ต่าง ๆ ที่สอบถามถึงการที่บุคคลรบัรูถ้ึงปริมาณภาระหนา้ที่ในงาน ความกดดันทางจิตใจ และใช้

เวลาในการท างานของหน่วยงาน แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ 8 ข้อ ที่ประกอบด้วยมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับได้แก่ จริง ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริง ผู้ตอบที่ได้

คะแนนสงู แสดงว่ามีภาระงานมาก และผูต้อบที่ไดค้ะแนนต ่า แสดงว่ามีภาระงานนอ้ยโดยแบบวดั

แบบวัดภาระงาน ไดท้ดลองใชก้บับุคลากรในหน่วยงานของรฐัจ านวน 50 คน ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัได ้และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภาระงานใน

กลุ่มตัวอย่างจริง พบว่า สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลอ้งภายในแบบแอลฟ่ามีค่า

เท่ากบั .83 

ส าหรบัการวดัภาระงานในงานวิจยัครัง้นี ้จะวดัโดยใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจยัปรบัปรุงขอ้

ค าถามจากแบบวัดภาระงานของ อรพินทร ์ชูชม et al. (2553) เพื่อวัดการรับรู ้ถึงปริมาณ

ภาระหน้าที่ในงาน ความกดดันทางจิตใจ และเวลาที่ใช้ในการท างาน แบบวัดมีลักษณะเป็น

ขอ้ความประโยคค าถามที่ประกอบดว้ยมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริง
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เลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดบั โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่ามีการรบัรูภ้าระ

งานมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับภาระงานกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับภาระงานกับ

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนโดยตรง แต่พบงานวิจยัที่เชื่อมโยงใหเ้ห็นว่าภาระงานมีผลต่อ

ความพึงพอใจในงานและชีวิตดังจะเห็นไดจ้าก (Crouter et al., 1999; Leinonen, Solantans, & 

Punamaki, 2003, Costigan, Cox, & Cauce, 2003 อ้างถึงใน อรพินทร ์ชูชม et al., 2553)  ที่

กล่าวว่า ภาระงานที่มากน าไปสู่เวลาที่ใหก้ับครอบครวัและบุตรมีนอ้ยลง และน าไปสู่คุณภาพใน

การเลีย้งดบูุตร จากการศึกษาพบว่ายิ่งผูป้กครองมีภาระงานเพิ่มขึน้เท่าไหร่ยิ่งมีพฤติกรรมในการ

อบรมเลีย้งดูบุตรดว้ยการลงโทษมากขึน้ ซึ่งการดูแลบุตรโดยใชอ้ านาจท าใหล้ดความใกลช้ิดและ

การยอมรบัจากเด็กดว้ย นอกจากนีค้วามเครียดและความกดดันจากงานยังมีความสัมพันธ์กับ

ความตึงเครียดในชีวิตการสมรสยิ่งขึน้ เช่นเดียวกับ (Williams, 2003 อา้งถึงใน อรพินทร ์ชูชม et 

al., 2553) ที่กล่าวว่า กลุ่มพนกังานที่มีความมีอิสระในงานต ่าและมีชั่วโมงการท างานที่ยาวนานจะ

น าไปสูค่วามเหนื่อยลา้ทางจิตใจได ้

จากการประมวลเอกสารนีแ้สดงใหเ้ห็นภาระงานที่มากเกินไปน าไปสูค่วามเครียด 

ความกดดนัจากการท างาน ซึ่งท าใหม้ีความเหนื่อยลา้ทัง้ร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อสมัพนัธภาพ

กบัคนในครอบครวั และประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งผูว้ิจยัจึงคาดว่าภาระงานน่าจะเป็นอีกตวัแปร

หนึ่งที่มีความเก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดว้ยเช่นกนั 
 

ปัจจัยชีวสังคมกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพบว่า ปัจจัยชีวสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับ

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดแ้ก่ อายงุาน และจ านวนบตุร 

 
อายุงานกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

การสรา้งสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนไปพรอ้ม ๆ กันนั้นเก่ียวขอ้งกับ

ปัจจยัหลายดา้น จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่เป็นปัจจยัชีวสงัคมที่ผ่านมา พบงานที่เก่ียวขอ้ง

เช่น  งานของบันดารี และโซนี่ (Bhandari & Soni, 2015) ที่ศึกษาผลกระทบของเพศ อายุ และ
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ประสบการณ์การท างานที่มีต่อความพึงพอใจต่อสมดุลชีวิตการท างานในกลุ่มพนักงานธนาคาร 

บาโรดา เมืองอุทัยประ ประเทศอินเดีย พบว่า พนักงานที่มีอายุการท างานมากกว่า 7 ปี  

มีความพึงพอใจต่อสมดลุระหว่างงานและชีวิตลดลง เนื่องจากพนักงานไม่ไดร้บัความยืดหยุ่นท า

หนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัเรื่องครอบครวั นอกจากนีใ้นงานของอลัเบิรส์เซน และคณะ (Albertsen, 

Rafnsdottir, Grimsmo, Tomasson, & Kauppinen, 2008) พบว่าในกลุ่มพนักงานเพศหญิง 

จ านวนชั่ วโมงการท างานที่ ไม่ได้มาตรฐานมี อิทธิพลทางลบต่อสมดุลระหว่างงานกับชีวิต 

เช่นเดียวกบั สเตเจด และเกสท ์(Sturges & Guest, 2004) ศึกษาความสมัพันธข์องสมดลุชีวิตกับ

การท างาน ความขัดแยง้ระหว่างงานชีวิตกับการท างาน ชั่วโมงการท างาน และความผูกพันต่อ

องคก์ารของพนักงานองค์การขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักร ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า  อายุงาน

เก่ียวขอ้งกับความขัดแยง้ในงานและชีวิตมากขึน้ เนื่องจากพนักงานที่มีอายุงานมากขึน้จะถูกดึง

เขา้ไปในสถานการณท์ี่ท างานและมีชั่วโมงการท างานเป็นเวลานานขึน้ซึ่งเพิ่มความไม่พึงพอใจใน

สมดุลระหว่างงานและชีวิต ซึ่งสอดคลอ้งกับงานศึกษาของ จรมัพร โหล้  ายอง, ศิรินันท์ กิตติสุข

สถิต, and มะลิวัลย์ ขันเล็ก (2560) ที่พบว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอายุงาน

มากกว่า มีแนวโนม้ของสมดลุชีวิตกบัการท างานต ่ากว่าแรงงานที่มีอายุงานนอ้ยกว่า ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าเมื่อมีอายุงานมากขึน้ มีประสบการณแ์ละความช านาญในงานมากขึน้ ส่งผลใหม้ีโอกาส

ท างานลว่งเวลามากขึน้ จนท าใหต้อ้งใชเ้วลาทุ่มเทไปกบังานมากย่ิงขึน้ 

ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงคาดว่า นักศึกษาที่มีอายุงานที่ต่างกันจะส่งผลใหม้ีสมดุลชีวิต 

การท างาน และการเรียนที่ต่างกนั 
 

จ านวนบุตรกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 
การดแูลบุตรเป็นหนา้ที่ที่ส  าคญัอย่างหนึ่งของคนที่มีครอบครวัและมีบุตรแลว้ ซึ่ง

การอบรม เลีย้งดบูตุรของตนใหม้ีพฒันาการที่ดีในดา้นต่าง ๆ ตอ้งใชเ้วลาและความทุ่มเทเอาใจใส่

อย่างมาก การดูแลบุตรนอกจากตอ้งใหค้วามรกั ความห่วยใยแล้ว ทรพัยากรอ่ืน เช่น เงิน หรือ

สิ่งของอ่ืน ๆ ก็มีความจ าเป็นที่ผู ้ปกครองต้องจัดหาในการดูแลบุตรของตนเช่นกัน หากการท า

หน้าที่เลีย้งดูบุตรนีต้อ้งท าควบคู่กันไปกับพรอ้มกับการท างาน และการเรียนดว้ย อาจก่อใหเ้กิด

ปัญหาดา้นสมดลุระหว่างงานและชีวิตได ้เช่นการศึกษาของบาริค (Barik, 2017) ซึ่งศึกษาสมดุล

ระหว่างงานและชีวิตของครูหญิงที่สมรสแลว้ของโรงเรียนเอกชนและรฐับาลในเขตไรปูร ์ประเทศ
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อินเดีย พบว่าครูขาดความสุข และสมดุลชีวิตกับการท างานอันมาเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบังาน เช่น ปริมาณงาน ชั่วโมงการท างาน ซึ่งครูมีความพยายามอย่างมากที่จะจัดการ

สมดุลชีวิตกับการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ 

บรหิารจดัการเวลาที่บา้นและที่โรงเรียน รวมทัง้การขอการสนบัสนนุจากคนในครอบครวั ในท านอง

เดียวกนั มาเตชิช เช และ วิทเตเกอรเวิท (Mattessich, Shea, & Whitaker-Worth, 2017) ไดศ้ึกษา

สมดุลระหว่างงานและชีวิตของแพทย์ผิวหนังโดยการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผน

ครอบครวั การลาคลอด และความส าเรจ็ในอาชีพ พบว่ามี แพทยผ์ิวหนงัมีบุตรในขณะที่เป็นแพทย์

ประจ าบ้าน 51% ซึ่งพบอุปสรรคอย่างมากในการใช้ชีวิต การมีเวลาและความเป็นส่วนตัวไม่

เพียงพอในการให้นมบุตร รวมถึงการลาคลอด การขาดการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้ังคับบัญชา ท าให้สภาพแวดล้อมในที่ท างานตึงเครียด โดยแพทยจ์ะเพิ่มความสมดุลให้กับ

ตนเองโดยการจา้งคนงานเพื่อช่วยงานบา้น การท างานนอกเวลา หรืออาศัยการสนับสนุนจาก

สมาชิกในครอบครวั นอกจากนีง้านศึกษาของสติมสนั และไฟเลอร ์(Stimpson & Filer, 2011) ที่

ศึกษาความสมดุลของชีวิตและการท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพศหญิง พบว่า 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจในความสามารถในการปรบัความ

สมดลุระหว่างชีวิต การท างาน และการเรียนไดน้อ้ยลงอนัเนื่องมาจากบทบาทความแม่ที่ตอ้งดแูล

เลีย้งดบูตุร 

ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงคาดว่า นกัศกึษาที่มีจ านวนบุตรที่ต่างกนัจะส่งผลใหม้ีสมดลุชีวิต 

การท างาน และการเรียนที่ต่างกนั 

 
ส่วนที่  3 กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์ปฏิบัติการ และสมมติฐานการวิจัย  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เก่ียวกับสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียน ผูว้ิจยัน าทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคมของแบนดรูา (Bandura. 1986) 

มาเป็นกรอบในการศึกษาและก าหนดตวัแปร ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคมของแบนดรูาได้

อธิบายถึงสาเหตุในการเกิดพฤติกรรมของมนุษยว์่าเป็นผลมาจากปฏิสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บคุคลกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้ม จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพบว่า กลุ่มปัจจยั

ส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้
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ที่ปัญหา ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน บุคลิภาพแบบมีจิตส านึก กลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคม ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั  การสนับสนุนทางสังคมจากงาน และ

ภาระงาน ซึ่งสรุปภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดัง

แสดงในภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

นิยามศัพทป์ฏิบัติการ 
สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถจดัสรรเวลา

และทรพัยากรในด าเนินชีวิตใหม้ีสดัสว่นที่เหมาะสม เกิดดลุยภาพ และปราศจากความขดัแยง้จาก

การใชช้ีวิต ทัง้ชีวิตครอบครวัและชีวิตสว่นตวั รวมถึงสอดประสานกลมกลืนกบัการท างาน และการ

เรียน ส าหรบัการวดัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ในงานวิจัยนีว้ดัไดจ้ากแบบวดัสมดลุชีวิต 

การท างาน และการเรียนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามนิยามปฏิบติัการ ทัง้ 3 องคป์ระกอบในเรื่องต่าง ๆ 

ดังนี ้ 1) สมดุลด้านเวลา เป็นการวัดในเรื่องของการจัดสรรเวลาที่ใช้กับงาน การใช้เวลากับ

ครอบครวั และการเรียน รวมถึงการใชเ้วลาไปกบัชีวิตสว่นตวั 2) สมดลุดา้นความผูกพนัจิตใจ เป็น

การวดัในเรื่องความเอาใจใส่ การมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งการเรียน การท างาน และ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา 
2. ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 

3. บคุลิภาพแบบมีจิตส านึก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 

1. การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั 
2. การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน 

3. ภาระงาน 

สมดุลชีวิต 
การท างาน และการเรียน 

1. สมดลุดา้นเวลา 
2. สมดลุดา้นความผกูพนัจิตใจ 
3. สมดลุดา้นการเงิน 

ปัจจัยชีวสังคม 

ไดแ้ก่ อายงุาน และจ านวนบตุร 
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กิจกรรมที่ใชไ้ปกบัชีวิตส่วนตวัและครอบครวัอย่างเหมาะสม 3) สมดลุดา้นการเงิน เป็นการวดัการ

จัดสรรเงินและทรพัยากรเพื่อการด ารงชีวิตส่วนตัว การใชจ้่ายในครอบครวั การท างาน และการ

เรียนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยแบบวัดมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริง

ที่สุด” จนถึง “ไม่จริงที่สุด” ตามล าดับ โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีสมดุลชีวิต 

การท างาน และการเรียน มากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา หมายถึง การที่นกัศกึษาสามารถเผชิญหนา้กบั

ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการพยายามท าความเขา้ใจว่าปัญหานั้นคืออะไร วิเคราะห์

สาเหตุเพื่อหาทางแก้ไข ตัดสินใจ เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา แสวงหาความ

ช่วยเหลือ ลงมือแกไ้ข และพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาของตน ในงานวิจัยนี ้สามารถวดัการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ ปัญหาได้จากแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เองตามขอบเขตของนิยาม

ปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” ให้

คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน ตามล าดับ โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีลักษณะการ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหามากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  หมายถึง การที่นักศึกษามีความสามารถในการ

คาดการณ์ไกล เล็งเห็นความส าคัญและผลดีที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองในอนาคต มีการ

วางแผนและป้องกันการกระท าที่จะเกิดผลเสียในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการควบคุม

บงัคับตนเองใหห้ลีกเลี่ยงการกระท าที่จะก่อใหเ้กิดผลเสียในอนาคตทัง้เรื่องชีวิต การท างาน และ

การเรียนได ้ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชแ้บบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนจากแบบวัดที่

ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามขอบเขตของนิยามปฏิบติัการ มีขอ้ค าถามแสดงถึงเนือ้หาเก่ียวกบัการแสดง

นิสัยของบุคคลที่จะอดไดร้อได ้เสียสละความสุขเพียงเล็กน้อยเพื่อผลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต 

สามารถวางแผนและควบคมุพฤติกรรมของตนเองใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวม้ากนอ้ยเพียงไร แบบ

วดัเป็นแบบวดัมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิที่สดุ” โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนน

มากกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงลักษณะความมีวินัยใน

ตนเอง รูจ้กัหนา้ที่ มีจุดมุ่งหมาย มีความตัง้ใจแน่วแน่ที่จะประสบความส าเรจ็ และสามารถจดัการ

กับความปรารถนาของตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท าในสิ่งที่มองเห็นว่าจะมีปัญหาเกิดขึน้ 

งานวิจัยในครัง้นีจ้ะวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจากแบบสอบถามที่ผูว้ิจัยปรบัปรุงจากแบบวัด



 42 
 

 

บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) ในส่วนของ

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) ของคอสตาและแมคเคร (Costa; & ;McCrae. 

1992) โดยมีองคป์ระกอบย่อย 6 องคป์ระกอบ คือ การมีความสามารถ ความเป็นระเบียบ การมี

ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ความต้องการสัมฤทธิ์ผล ความมีวินัยต่อตนเอง และความคิดท่ีใช้

ปฏิบติังาน แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” 

ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดบั โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีบุคลิกภาพ

แบบมีจิตส านึกมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  หมายถึง การที่นักศึกษารบัรูว้่าสมาชิกใน

ครอบครวัคอยใหค้วามช่วยเหลือกนัทัง้ในดา้นอารมณ ์และจิตใจ คอยใหก้ารสนบัสนุนจุนเจือ ให้

ความรกัเอาใจใส่ เกือ้กลูซึ่งกนัและกนั ใหก้ าลงัใจ ค าปรกึษากนั และใหก้ารยอมรบักนั ในงานวิจยั

นี ้ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้ตามขอบเขตของนิยามปฎิบัติการโดยปรบัใช้แบบวัดของ ซิมเมตและคณะ 

(Zimet et al., 1988) ทัง้นีล้กัษณะของมาตรวัดนีจ้ะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 

ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดับ โดยผูต้อบที่ได้

คะแนนมากกว่าแสดงว่ารบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย

กว่า 

การสนับสนุนทางสังคมจากงาน หมายถึง การที่นักศึกษาที่ท างานควบคู่กบัการเรียน

รบัรูว้่าสมาชิกในที่ท างานในที่นีห้มายถึง เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คอย

ใหค้วามช่วยเหลือกนัทัง้ในดา้นอารมณ ์และจิตใจ คอยใหก้ารสนบัสนุนจุนเจือ ใหค้ าปรกึษา และ

การยอมรับตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการท างานในหน้าที่ ที่ร ับผิดชอบ  ในงานวิจัยนี ้

ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ตามขอบเขตของนิยามปฎิบติัการโดยปรบัใชแ้บบวดัของ ซิมเมตและคณะ (Zimet 

et al., 1988) ทั้งนีล้ักษณะของมาตรวัดนีจ้ะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ 

ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดบั โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนน

มากกว่าแสดงว่ารบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมจากงานมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ภาระงาน  หมายถึง การที่นักศึกษารับรู ้ถึงปริมาณงานที่ท าตามขอบเขตหน้าที่ที่

รบัผิดชอบในที่ท างาน ส าหรบัการวัดภาระงานในงานวิจัยครัง้นี ้ จะวัดโดยใช้แบบวัดที่ผู ้วิจัย

ปรบัปรุงขอ้ค าถามจากแบบวัดภาระงานของ อรพินทร ์ ชูชม และคณะ (2553) เพื่อวดัการรบัรูถ้ึง

ปริมาณภาระหนา้ที่ในงาน ความกดดันทางจิตใจ และเวลาที่ใชใ้นการท างาน แบบวัดมีลกัษณะ
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เป็นขอ้ความประโยคค าถามที่ประกอบดว้ยมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่

จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดับ โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่ามีการรบัรู ้

ภาระงานมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทั้ง

ดา้นรวมและรายดา้นต่างกนั โดยมีสมมติฐานย่อย คือ 

1.1 นักศึกษาที่มีอายุงานแตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน  

ที่แตกต่างกนั 

1.2 นักศึกษาที่มีจ านวนบุตรแตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน  

ที่แตกต่างกนั 

2. ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมกบัปัจจยัดา้นบุคคล ที่มีผลกบั

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทัง้ดา้นรวมและรายดา้นของนักศึกษา ทัง้กลุ่มรวมและกลุ่ม

ย่อยที่มีลกัษณะชีวสงัคมต่างกนั โดยมีสมมติฐานย่อยคือ 

2.1 นักศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหาสูง และภาระงานสูง จะมี

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่านกัศกึษากลุม่อ่ืน 

2.2 นักศึกษาที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และการสนับสนุนทางสงัคมจาก

งานสงูจะมีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่านกัศกึษากลุม่อื่น 

2.3  นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูงและการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวัสูงจะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทั้งดา้นรวมและรายดา้นสูงกว่านักศึกษา

กลุม่อื่น 

3. ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมและปัจจัยด้านบุคคล สามารถ

ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทัง้ดา้นรวมและรายดา้นของนักศึกษาที่มีลกัษณะชีว

สงัคมต่างกนั 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational – 

Comparative Study) โดยมีรายละเอียดของการก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ

วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที่ท างานควบคู่กบัการ

เรียนซึ่งก าลงัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ  

W.G. Cochran โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา, 2549) ซึ่งสตูรที่ใชใ้นการค านวณ คือ 

n = 
P(1−P)Z2

E2
 

 

เมื่อ n แทน ขนาดตวัอย่างที่ตอ้งการ 

P แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุม่ .50 

Z แทน ระดบัความเชื่อมั่นที่ผูว้ิจยัก าหนดไวท้ี่ระดบัความเชื่อมั่นระดบั .05 Z มีค่า

เท่ากบั 1.96  

E แทน ค่าความผิดพลาดสงูสดุที่ยอมใหเ้กิดขึน้ = .05 

 

แทนค่า  n  = (0.5)(1−.5)(1.96)2

(0.5)2
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      =    384.16 

 

ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าที่สามารถใชใ้นการศึกษาครัง้นีคื้อจ านวน 384 ตัวอย่าง  

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหข์อ้มลู และปอ้งกนัขอ้มลูที่ไม่

สมบูรณผ์ูว้ิจัยจึงใชข้นาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือไดว้่าผ่านเกณฑต์ามที่

เงื่อนไขก าหนดคือไม่นอ้ยกว่าจ านวน 384 ตัวอย่าง จากนัน้ผูว้ิจัยท าการเก็บขอ้มูลจากนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ท างานควบคู่กับการเรียนซึ่งก าลังศึกษาในในสถาบันอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน  4 แห่ ง  ได้แก่  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอม เกล้ าธนบุ รี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 

400 คน 

 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้รา้งและพฒันาเครื่องมือวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของตวัแปรที่ศกึษา 

2. ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรท่ีศกึษา 

3. สร้างและพัฒนาแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการของแต่ละตัวแปรให้

ครอบคลมุเนือ้หาและจุดประสงคท์ี่ตอ้งการวิจยั ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามที่สรา้ง

ขึน้ก่อนเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ 

4. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผูว้ิจัย

น าผลการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) เกณฑท์ี่ใชพ้ิจารณาคือค่า IOC = .6 หรือมากกว่า จากนั้นขอ้ค าถามที่มีค่า 

IOC ระหว่าง .6 ถึง 1 น ามาปรบัปรุงใหเ้ขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตวัอย่างจรงิ จ านวน 50 คน  

6. น าแบบสอบถามที่ทดลองใชแ้ลว้ไปวิเคราะหค์ุณภาพรายขอ้ และหาค่าอ านาจ

จ าแนก โดยใช้เกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) ระหว่าง

คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม เลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธต์ัง้แต่ .20 ขึน้ไป (อรพินทร ์
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ชูชม , 2545, หน้า 264) หากต ่ากว่า .20 แต่มีเนื ้อหาสอดคล้องและท าให้โครงสร้างนิยาม

ปฏิบติัการสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจะพิจารณาคัดเลือกไวแ้ละปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ความนัน้  และวิเคราะหห์า

คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาค่าความเชื่อมั่น .6 ขึน้ไป (อรพินทร ์ชูชม, 

2545, หนา้ 305) 

7. จดัพิมพเ์ป็นฉบบัที่สมบรูณเ์พื่อน าไปใชจ้รงิ 

 

ตาราง 2 คณุภาพแบบวดัในงานวิจยั 

แบบวัด 
กลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่างจริง 

จ านวน
ข้อ 

Item-Total 
Correlation 

Reliability 
จ านวน
ข้อ 

Item-Total 
Correlation 

Reliability 

สมดลุชีวิต การท างาน 
และการเรียน 

17 -.164-.692 .807 14 .398-.718 .901 

การเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งเนน้ท่ีปัญหา 

9 .138-.672 .804 8 .394-.752 .863 

ลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคมุตน 

9 .206-.753 .797 8 .456-734 .860 

บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก 

6 .498-.691 .818 6 .681-.820 .905 

การสนบัสนนุทางสงัคม
จากครอบครวั 

10 .232-.608 .732 10 .238-.738 .808 

การสนบัสนนุทางสงัคม
จากงาน 

11 .704-.874 .950 11 .654-.824 .935 

ภาระงาน 9 .693-.804 .935 9 .580-.737 .909 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบดว้ยแบบวดัต่าง ๆ ดงันี ้

1. แบบวัดปัจจัยชีวสังคม เป็นแบบวดัขอ้มูลชีวสงัคมของนักศึกษา เช่น อายุงาน 

จ านวนบตุร  

2. แบบวัดสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 
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แบบวัดสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามขอบเขตของ

นิยามปฏิบติัการ ทัง้ 3 องคป์ระกอบในเรื่องต่าง ๆ ดงันี ้1) สมดลุดา้นเวลา เป็นการวดัในเรื่องของ

การจัดสรรเวลาที่ใชก้ับงาน การใชเ้วลากับครอบครวั และการเรียน รวมถึงการใชเ้วลาไปกับชีวิต

สว่นตวั 2) สมดลุดา้นความผูกพนัจิตใจ เป็นการวดัในเรื่องความเอาใจใส่ การมีสว่นรว่มในการท า

กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งการเรียน การท างาน และกิจกรรมที่ใชไ้ปกับชีวิตส่วนตัวและครอบครวัอย่าง

เหมาะสม 3) สมดลุดา้นการเงิน เป็นการวดัการจดัสรรเงินและทรพัยากรเพื่อการด ารงชีวิตส่วนตวั 

การใชจ้่ายในครอบครวั การท างาน และการเรียนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยแบบวดัมีลกัษณะ

เป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงที่สดุ” จ านวน 14 ขอ้ แบบวดัสมดลุ

ชีวิต การท างาน และการเรียนมีค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 

.398 -.718 ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .901 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก

ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผูต้อบไดค้ะแนนตรงขา้ม 

โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมมากกว่า แสดงว่าเป็นผูม้ีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน มากกว่า

ผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า  

 

ตัวอย่างแบบวัดสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

1. ฉนับรหิารเวลาระหว่างการท างาน การเรียน และชีวิตส่วนตวัไดเ้ป็นอย่างดี  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.ถา้ฉันไดร้บัมอบหมายงานจากที่ท างาน และจากการเรียนในเวลาพรอ้ม ๆ กนั ฉนัสามารถ

ท างานใหเ้สรจ็สิน้ตามเวลาที่ก าหนด  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. ฉนัมีเวลาท ากิจกรรมรว่มกบัครอบครวั แมว้่าการท างานและการเรียนของฉนัจะยุ่งมากก็ตาม  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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3. แบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นปัญหา 

งานวิจัยในครั้งนี ้สามารถวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ ปัญหาได้จาก

แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามขอบเขตของนิยามปฏิบติัการ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณ

ค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 8 ขอ้ แบบวัดการเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งเนน้ปัญหามีค่าความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .394 ถึง .752 

ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .863 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก

ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผูต้อบไดค้ะแนนตรงขา้ม 

โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมมากกว่า แสดงว่าเป็นผูม้ีลกัษณะการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา

มากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 
ตัวอย่างแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นปัญหา 

1.ฉนัพยายามคน้หาสาเหตแุละท าความเขา้ใจกบัปัญหาที่เกิดขึน้  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. หากฉนัเจอปัญหาอปุสรรค ฉนัจะพยายามคิดหาแนวทางหลาย ๆ วิธีที่จะแกปั้ญหาอปุสรรคนัน้

ไปใหไ้ด ้ 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.หากมีปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด ฉนัยอมรบัและพยายามหาทางแกไ้ข  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 
4. แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ในงานวิจัยนีใ้ชแ้บบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เองตาม

ขอบเขตของนิยามปฏิบติัการ โดยแบบวัดดังกล่าวมีขอ้ค าถามแสดงถึงเนือ้หาเก่ียวกับการแสดง

นิสัยของบุคคลที่จะอดไดร้อได ้เสียสละความสุขเพียงเล็กน้อยเพื่อผลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต 
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สามารถวางแผนและควบคมุพฤติกรรมของตนเองใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวม้ากนอ้ยเพียงไร แบบ

วดัเป็นแบบวดัมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จริงที่สดุ” จ านวน 8 ขอ้ แบบวดั

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมีค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 

.456 ถึง .734 ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .860 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก

ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผูต้อบไดค้ะแนนตรงขา้ม 

โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมมากกว่า แสดงว่าเป็นผูม้ีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมากกว่าผูท้ี่ตอบ

ไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 
ตัวอย่างแบบวัดการลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

1.ฉนัมุ่งมั่นตัง้ใจเรียน เพื่ออนาคตที่ดีในวนัขา้งหนา้   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

2.ฉนัตัง้ใจเรียน เพื่อความมั่นคงในการท างานและมีชีวิตที่ดีขึน้ในวนัขา้งหนา้   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.ฉนัอดทนต่อความยากล าบากเพื่อความส าเรจ็ในอนาคต   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 
5. แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

งานวิจัยในครั้งนี ้จะวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจากแบบสอบถามที่ผู ้วิจัย

ปรับปรุงจากแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ The Revised NEO Personality Inventory 

(NEO-PI-R) ในส่วนของบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) ของคอสตาและแมค

เคร (Costa; & ;McCrae. 1992) โดยมีองคป์ระกอบย่อย 6 องคป์ระกอบ คือ การมีความสามารถ 

ความเป็นระเบียบ การมีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี ความตอ้งการสมัฤทธิ์ผล ความมีวินยัต่อตนเอง 
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และความคิดที่ใชป้ฏิบติังาน แบบวัดมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” 

จนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 6 ขอ้ แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนรายขอ้กับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .681 ถึง .820 ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า

เท่ากบั .905 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก

ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผูต้อบไดค้ะแนนตรงขา้ม 

โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมากกว่าผูท้ี่ตอบได้

คะแนนนอ้ยกว่า  

 
ตัวอย่างแบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

1.ฉนัมุ่งมั่นที่จะเรียนใหส้  าเร็จ   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

2.ฉนัมีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. ฉนัมุ่งมั่นและยืนหยดัท าสิ่งใดแลว้จะท าสิ่งนัน้ใหส้  าเรจ็   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 
6. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัในงานวิจยันี ้ผูว้ิจัยพฒันาขึน้ตาม

ขอบเขตของนิยามปฎิบติัการโดยปรบัใชแ้บบวดัของ ซิมเมตและคณะ (Zimet et al., 1988) ทัง้นี ้

ลกัษณะของมาตรวัดนีจ้ะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” 

จนถึง “ไม่จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดบั จ านวน 10 ขอ้ แบบวดัการสนบัสนุนทาง
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สงัคมจากครอบครวัมีค่าความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .238 ถึง 

.738 ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .808 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก

ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผูต้อบไดค้ะแนนตรงขา้ม 

โดยผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้รบัรูก้ารสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

มากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

 
ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

1.เมื่อมีปัญหาในการท างานหรือการเรียนคนในครอบครวัของฉนัใหค้ าแนะน าหรือค าปรกึษาแก่ฉนั  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.คนในครอบครวัเคารพการตดัสินใจของฉนั  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

3.คนในครอบครวัเห็นว่าฉนัเป็นคนที่ส  าคญั  

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

7. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากงาน 

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากงานในงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้ตาม

ขอบเขตของนิยามปฎิบติัการโดยปรบัใชแ้บบวดัของ ซิมเมตและคณะ (Zimet et al., 1988) ทัง้นี ้

ลกัษณะของมาตรวัดนีจ้ะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” 

จนถึง “ไม่จริงเลย” ใหค้ะแนน 6 ถึง 1 คะแนนตามล าดบั จ านวน 11 ขอ้แบบวดัการสนบัสนุนทาง

สงัคมจากงานมีค่าความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .654 ถึง .824 

ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .935 
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เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก

ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผูต้อบไดค้ะแนนตรงขา้ม 

โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผูร้บัรู ้การสนับสนุนทางสงัคมจากงานมากกว่าผูท้ี่

ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากงาน 

1.ที่ท างานของฉนัจดัสรรเวลาใหฉ้นัไวเ้พื่อการเรียน   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. หากมีปัญหาอปุสรรคจากการท างาน ฉนัสามารถขอค าปรกึษาจะเพื่อนรว่มงานหรือหวัหนา้งาน   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. เพื่อนรว่มงานยินดีที่จะแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารในการท างาน   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 
 
8. แบบวัดภาระงาน 

ส าหรบัการวดัภาระงานในงานวิจยัครัง้นี ้จะวดัโดยใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจยัปรบัปรุงขอ้

ค าถามจากแบบวัดภาระงานของ อรพินทร ์ ชูชม และคณะ (2553) เพื่อวัดการรบัรูถ้ึงปริมาณ

ภาระหน้าที่ในงาน ความกดดันทางจิตใจ และเวลาที่ใช้ในการท างาน แบบวัดมีลักษณะเป็น

ขอ้ความประโยคค าถามที่ประกอบดว้ยมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริง

เลย” จ านวน 9 ขอ้  แบบวัดภาระงานมีค่าความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่

ระหว่าง .580 ถึง .737 ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากบั .909 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก

ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผูต้อบไดค้ะแนนตรงขา้ม 

โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผูร้บัรูว้่ามีภาระงานมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย

กว่า 
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ตัวอย่างแบบวัดภาระงาน 

1.ภาระในการท างานท าใหฉ้ันไม่มีเวลาสนใจเรื่องเรียนและชีวิตสว่นตวั   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

2. งานที่ฉนัตอ้งท ายากเกินความสามารถของฉนั   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.ฉนัรูส้ึกเบื่อหนายกบัปัญหาที่เกิดขึน้ในงาน   

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขอหนงัสืออนญุาตเก็บขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั  

2. ประสานอาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่ เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ Link แบบสอบถามให้กับนักศึกษาท า

แบบสอบถามทาง Google form 

3. ชี ้แจงและอธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยใน Link แบบสอบถามที่สรา้งขึน้ทาง 

Google form โดยผู้วิจัยไดช้ีแ้จงผูต้อบแบบสอบว่าขอ้มูลทั้งหมดจะน ามาเพื่อใช้วิเคราะห์และ

แสดงผลในภาพรวมเท่านัน้ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ กบัตวัผูต้อบแบบสอบถาม 

4. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตอบกลับใน Google form และเก็บ

ขอ้มลูจนไดข้อ้มลูที่ใชไ้ดค้รบ 400 ตวัอย่าง 

5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ไดร้บัมาจดักระท าขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
น าขอ้มลูที่ไดม้าก าหนดรหสัและบนัทกึขอ้มลู จากนัน้วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงันี ้

1. วิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Precent) 

พิสัย (Range) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1.1และ

1.2  

2. วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) ก าหนด

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพบการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ท าการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2.1-2.3 

3. วิเคราะหค่์าอ านาจการพยากรณ์ดว้ยสถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบเป็น

ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational – 

Comparative Study) มีวัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้น

รวมและรายดา้นของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปฏิสมัพันธ ์

อ านาจการท านายของกลุม่ตวัแปรดา้นปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่มีต่อ

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ทัง้ดา้นรวมและรายดา้นของนกัศึกษาที่มีลกัษณะชีวสงัคมที่

ต่างกนั ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวของปัจจัยชีวสังคมที่มีผลต่อสมดุล

ชีวิต การท างาน และการเรียน 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียนของนกัศกึษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาและภาระงานแตกต่างกนั 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียนของนกัศึกษาที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนและการสนบัสนุนทางสงัคมจากงานแตกต่าง

กนั 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียนของนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

แตกต่างกนั 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อท านายสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียนของนกัศกึษาทัง้ในกลุ่มรวมและกลุม่ย่อย โดยใชต้วัแปรปัจจยัสว่นบุคคลและ

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเป็นตวัท านาย 

 
ผลวิเคราะหข์้อมูล 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ขอ้มลูลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส จ านวน

บุตร มหาวิทยาลยัที่ก าลงัศึกษา ระดบัการศึกษา สถานะหลกัสูตร ลกัษณะอาชีพ ต าแหน่งหนา้ที่ 
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รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน น าเสนอโดยแจกแจงความถ่ีและค่ารอ้ยละ ดังรายละเอียดใน

ตาราง 3 

ตาราง 3 ขอ้มลูลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง (n=400 คน) 
 

ลักษณะท่ัวไปตามปัจจัยชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศ       
ชาย 199  49.8   
หญิง 196  49.0  

 ไม่ตอ้งการระบุ 5  1.3  
รวม 400  100.0  

อายุ      
 ต ่ากว่า 20 ปี 1  0.3  

 20 - 25 ปี 56  14.0  
 26 - 30 ปี 127  31.8  
 31 - 35 ปี 82  20.5  
 36 - 40 ปี 77  19.3  
 41 - 45 ปี 34  8.5  
 46 - 50 ปี  12  3.0  
 มากกว่า 50 ปี 11  2.8  

รวม 400  100.0  
สถานภาพสมรส     
 โสด 340  85.0  

 สมรส 55  13.8  
 หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 5  1.3  

รวม 400  100.0  
จ านวนบุตร     
 ไม่มีบตุร 356  89.0  

 1 คน 25  6.3  
 2 คน 18  4.5  
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ลักษณะท่ัวไปตามปัจจัยชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

 3 คน 1  0.3  
รวม 400  100.0  

มหาวิทยาลยัที่ก าลงัศกึษา     
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 97  24.3  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 102  25.5  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบรุี 
103 

 
25.8 

 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 98  24.5  
รวม 400  100.0  

ระดบัการศึกษา     
 ปรญิญาโท 298  74.5  
 ปรญิญาเอก 102  25.5  
 รวม 400  100.0  
สถานะหลกัสตูร     
 ในเวลาราชการ 108  27.0  
 นอกเวลาราชการ 292  73.0  

รวม 400  100.0  
ลกัษณะอาชีพ     
 งานประจ า 294  73.5  
 งานอิสระ/งาน part-time 106  26.5  

รวม 400  100.0  
ต าแหน่งหนา้ที่     
 ระดบัปฏิบติัการ 288  72.0  
 ระดบัหวัหนา้งาน 82  20.5  
 ระดบัผูบ้รหิาร 30  7.5  
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ลักษณะท่ัวไปตามปัจจัยชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

รวม 400  100.0  
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน     
 ต ่ากว่า 15,000 บาท 56  14.0  
 15,000 - 25,000 บาท  130  32.5  
 25,001 - 35,000 บาท 72  18.0  
 35,001 - 45,000 บาท 57  14.2  
 มากกว่า 45,000 บาท 85  21.3  

รวม 400  100.0  
อายงุาน     
 1- 5 ปี 196  49.0  
 6 - 10 ปี 106  26.5  
 11 - 15 ปี 60  15.0  
 16  ปีขึน้ไป 38  9.5  

รวม 400  100.0  

 
จากตาราง 3 ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เป็นเพศชายและเพศหญิงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกนั โดยเพศชาย

มีจ านวน 199 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.8 และเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.0 ส่วน

ใหญ่มีอายุ  26-30 ปี จ านวนรอ้ยละ 31.8 มีสถานภาพโสด จ านวนรอ้ยละ 85 และไม่มีบุตร 

จ านวนรอ้ยละ 89.0  กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี  จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ส่วนมหาวิทยาลัย อ่ืน  ๆ ได้แก่  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มีสดัสว่นไม่แตกต่าง

กันมากนัก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 74.5 โดยศึกษาใน

หลกัสูตรนอกเวลาเวลาราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 73.0 โดยท างานเป็นลกัษณะเป็นงานประจ า คิด
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เป็นรอ้ยละ 73.5 และมีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ คิดเป็นรอ้ยละ 72.0 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ

เดือนอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 และมีอายงุาน 1-5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 49.0 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวของปัจจัยชีวสังคมที่มีผลต่อ
สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของปัจจัย 

ชีวสงัคมที่มีผลต่อสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนของนักศึกษา  โดยแยกย่อยตามลกัษณะ 

ชีวสงัคม 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อายงุาน และจ านวนบตุร ในสว่นนีส้ามารถแบ่งสมมติฐานย่อย ไดด้งันี ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 นักศึกษาที่มีอายุงานแตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียน ที่แตกต่างกนั  

 

ตาราง 4 การทดสอบความแตกต่างของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน จ าแนกตามอายุงาน 
(n=400 คน) 
 

รายการ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
สมดลุชีวิต การท างาน และ
การเรียน 

Between Groups 1483.790 3 494.597 3.590* .014 
Within Groups 54553.960 396 137.763   
Total 56037.750 399    

ดา้นเวลา Between Groups 236.279 3 78.760 2.218 .085 
Within Groups 14059.161 396 35.503   
Total 14295.440 399    

ดา้นความผกูพนัจิตใจ Between Groups 26.539 3 8.846 1.363 .254 
Within Groups 2570.339 396 6.491   
Total 2596.878 399    

ดา้นการเงิน Between Groups 873.960 3 291.320 9.915*** .000 
Within Groups 11634.638 396 29.380   
Total 12508.597 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05    *** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียน จ าแนกตามอายุงาน พบว่า สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ในดา้นรวม มีอย่าง

นอ้ย 1 กลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญที่ระดบั .05 และยงัพบว่าสมดลุดา้นการเงิน มีอย่างนอ้ย 

1 กลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .001 ผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

โดยใชส้ถิติ Scheffe ปรากฏผลดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนระหว่างตวัแปร
ดา้นอายงุาน (n=400 คน) 
 

อายงุาน Mean 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

6 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 ปีขึน้ไป 

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นรวม 

 1 – 5 ปี 56.98 2.56 2.07 6.39* 

6 – 10 ปี 59.54 - .49 3.83 

11 – 15 ปี 59.05  - 4.32 

16 ปีขึน้ไป 63.37   - 

สมดลุดา้นการเงิน 

1 – 5 ปี 19.48 1.77 2.85** 4.44*** 

6 – 10 ปี 21.25 - 1.09 2.68 

11 – 15 ปี 22.33  - 1.59 

16 ปีขึน้ไป 23.92   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05    ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   *** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001   
 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 

พบว่า นักศึกษาที่มีอายุงาน 16 ปีขึน้ไป จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนในด้านรวม 

มากกว่านกัศกึษาที่มีอายงุาน 1-5 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ส่วนสมดุลดา้นการเงิน พบว่า นกัศึกษาที่มีอายุงาน 16 ปีขึน้ไป จะมีสมดุลชีวิตการ

ท างาน และการเรียน ด้านสมดุลด้านการเงินมากกว่านักศึกษาที่มีอายุงาน 1 -5 ปี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ นักศึกษาที่มีอายุงาน 11-15ปี จะมีสมดุลชีวิตดา้นการเงิน

มากกว่านกัศกึษาที่มีอายงุาน 1-5 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ส าหรบัรายคู่อ่ืนๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 นักศึกษาที่มีจ านวนบุตรแตกต่างกัน มีสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียน ที่แตกต่างกนั  
 

ตาราง 6 การทดสอบความแตกต่างของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน จ าแนกตามจ านวน
บตุร (n=400 คน) 
 

รายการ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
สมดลุชีวิต การท างาน และ
การเรียน 

Between Groups 176.450 3 58.817 .417 .741 
Within Groups 55861.300 396 141.064   
Total 56037.750 399    

ดา้นเวลา Between Groups 61.073 3 20.358 .566 .637 
Within Groups 14234.367 396 35.945   
Total 14295.440 399    

ดา้นความผกูพนัจิตใจ Between Groups 7.666 3 2.555 .391 .760 
Within Groups 2589.211 396 6.538   
Total 2596.878 399    

ดา้นการเงิน Between Groups 101.109 3 33.703 1.076 .359 
Within Groups 12407.488 396 31.332   
Total 12508.597 399    

 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียน จ าแนกตามจ านวนบุตร พบว่า สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ทัง้ดา้นรวมและ

รายดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน 
และการเรียนของนักศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหาและภาระ
งานแตกต่างกัน 

การวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้เป็นการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนน

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่

ปัญหา และภาระงาน จ าแนกตามกลุม่รวมและกลุม่ย่อยที่แบ่งตามลกัษณะชีวสงัคม 7 กลุม่ 

การวิเคราะหข์อ้มลูในแต่ละครัง้ กระท าทัง้ในกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อยตามลกัษณะ

ชีวสังคม 2 ตัวแปร ได้แก่ อายุงาน และจ านวนบุตร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดัง  

ตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของ
นกัศกึษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา(ก) และภาระงาน(ข) แตกต่างกนัในกลุม่รวม
และกลุม่ย่อย 7 กลุม่ (สว่นที่ 1) และค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ตามระดบั
ของตวัแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (สว่นที่ 2) 
 

ส่วนที ่1  
กลุ่ม จ านวน

คน 
ค่าเอฟ 

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทีปั่ญหา 
(ก) 

ภาระงาน 
(ข) 

ก x ข 

รวม 400 50.103*** <1 <1 

อายุงาน 1-5 ปี 196 38.661*** 1.203 8.427** 

อายุงาน 6-10 ปี 106 5.868* <1 4.159** 

อายุงาน 11-15 ปี 60 10.219** <1 <1 

อายุงาน 16 ปีขึน้ไป 38 2.049 <1 <1 

ไม่มีบุตร 356 53.427*** <1 <1 

จ านวนบตุร 1 คน 25 2.590 11.328** 1.393 

จ านานบุตร >1 คน 19 <1 <1 <1 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, *** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 
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ตาราง 7 (ต่อ)  
ส่วนที ่2 

กลุ่ม 
(ส่วนที ่2) 

ตัวแปร เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวติ การ
ท างาน และการเรียน 

กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยต ่า 
รวม การเผชิญปัญหาแบบมุง่เนน้ท่ี

ปัญหา 
สงู = 64.59 ต ่า = 48.40 

อายงุาน 1-5 ปี การเผชิญ ปัญ หาแบบมุ่ ง เน้นที่
ปัญหา 

สงู = 67.85 ต ่า = 45.84 

 ภาระงาน สงู = 58.00 ต ่า = 56.31 

อายงุาน 6-10 ปี การเผชิญ ปัญ หาแบบมุ่ ง เน้นที่
ปัญหา 

สงู = 69.37 ต ่า = 51.38 

 ภาระงาน สงู = 59.80 ต ่า = 59.50 
อายงุาน 11-15 ปี การเผชิญ ปัญ หาแบบมุ่ ง เน้นที่

ปัญหา 
สงู = 68.79 ต ่า = 51.53 

ไม่มีบตุร การเผชิญ ปัญ หาแบบมุ่ ง เน้นที่
ปัญหา 

สงู = 69.29 ต ่า = 47.86 

จ านวนบตุร 1 คน ภาระงาน สงู = 72.28 ต ่า = 63.00 

 

จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน

ของนักศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และภาระงานแตกต่างกนัในกลุ่มรวมและ

กลุ่มย่อย 7 กลุ่ม (ตาราง 7) พบว่า คะแนนสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไปตาม

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และภาระงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี และกลุ่มอายุงาน 6-10 ปี เมื่อท าการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’) ในกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุงาน  

1- 5 ปี ผลพบว่า ถา้นกัศกึษามีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และมีภาระงานสงู จะเป็นผูม้ี

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนด้านรวมสูงกว่านักศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นที่

ปัญหา และภาระงานต ่า สว่นนกัศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาสงูและมีภาระงาน

ต ่า จะเป็นผูม้ีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวมสงูกว่า นักศึกษาที่มีการเผชิญปัญหา

แบบมุ่งเน้นที่ปัญหาต ่าและมีภาระงานสูง (ตาราง 8) ส่วนในกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุงาน 6-10 ปี 
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พบว่า ถา้นกัศึกษาการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาสงู แต่มีภาระงานต ่า จะเป็นผูม้ีสมดลุชีวิต 

การท างาน และการเรียนดา้นรวมสงูกว่า นกัศึกษาการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาสูง และ

ภาระงานสงู ส่วนนกัศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาต ่า และภาระงานสงูจะเป็นผูม้ี

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนด้านรวมสูงกว่า นักศึกษาการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่

ปัญหาต ่า และภาระงานต ่า (ตาราง 9) 

 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ตามระดบั
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และภาระงานของนกัศกึษา ในกลุม่อายงุาน 1-5 ปี 
 
การเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งเนน้ท่ีปัญหา 

ภาระงาน จ านวน รหสั ค่าเฉล่ีย 12 
(50.98) 

21 
(58.87) 

11 
(53.76) 

สงู สงู 47 22 65.02 14.04** 6.15* 11.26** 
ต ่า สงู 59 12 50.98  7.89** 2.78 
สงู ต ่า 52 21 58.87   5.11 
ต ่า ต ่า 38 11 53.76    

 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ตามระดบั
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และภาระงานของนกัศกึษา ในกลุม่อายงุาน 6-10 ปี 
 
การเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งเนน้ท่ีปัญหา 

ภาระงาน จ านวน รหสั ค่าเฉล่ีย 12 
(59.07) 

21 
(64.79) 

11 
(54.81) 

สงู สงู 27 22 59.93 0.86 4.86 5.12 
ต ่า สงู 29 12 59.07  5.72 4.26 
สงู ต ่า 24 21 64.79   9.98* 
ต ่า ต ่า 26 11 54.81    

 

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 ได้แก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา (ตาราง 7 ส่วนที่  1) กล่าวคือ นักศึกษาที่มี

คะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหาสูง (ค่าเฉลี่ย 64.59) มีสมดุลชีวิต การท างาน และ
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การเรียนมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาต ่า (ค่าเฉลี่ย 48.40) 

ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไปตามระดับตัวแปร

อิสระทีละตัว (ตาราง 7 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่

ปัญหาสูง มีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนการเผชิญปัญหา

แบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาต ่า พบใน 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี  ปีขึน้ไป กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี 

กลุ่มอายุงาน 11-15 ปี  และกลุ่มไม่มีบุตร ส่วนนกัศึกษาที่มีภาระงานสงู มีสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียนมากกว่านกัศกึษาที่มีภาระงานต ่า พบใน 1 กลุม่ย่อยคือ กลุม่จ านวนบตุร 1 คน 

สรุปไดว้่า ไม่พบปฏิสมัพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาและภาระ

งาน กับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนในกลุ่มรวม แต่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหาและภาระงาน กับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนในกลุ่มย่อย  

2 กลุ่ม คือในกลุ่มอายุงาน 1-5 ปี และกลุ่มอายุงาน 6-10 ปี โดยกลุ่มนกัศึกษาที่มีอายุงาน 1-5 ปี  

ถ้านักศึกษามีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหาและภาระงานสูง เป็นผู้ที่มีสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียนมากกว่านักศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาและภาระงานต ่า 

ส่วนในกลุ่ม นักศึกษาที่มีอายุงาน 6-10 ปี ถา้นักศึกษามีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาสูง

และภาระงานต ่า จะเป็นผูท้ี่มีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านกัศึกษาที่มีการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาและภาระงานสงู 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน 
และการเรียนของนักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนับสนุน
ทางสังคมจากงานแตกต่างกัน 

 
การวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้เป็นการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนน

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

และการสนับสนุนทางสังคมจากงาน จ าแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะ  

ชีวสงัคม 7 กลุม่ 

การวิเคราะหข์อ้มลูในแต่ละครัง้ กระท าทัง้ในกลุ่มตวัอย่างโดยรวมและในกลุ่มที่แยก

ย่อยตามลักษณะชีวสังคม 2 ตัวแปร ได้แก่ อายุงาน และจ านวนบุตร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมี

รายละเอยีดดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน
ของนกัศกึษาที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน(ก) และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน(ข) 
แตกต่างกนัในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 7 กลุม่ (สว่นที่ 1) และค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน 
และการเรียน ตามระดบัของตวัแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (สว่นที่ 2) 
 
ส่วนที ่1 

กลุ่ม จ านวน
คน 

ค่าเอฟ 

ลักษณะมุ่งอนาคต 
ควบคุมตน (ก) 

การสนับสนุนทางสังคม
จากงาน (ข) 

ก x ข 

รวม 400 18.668*** 81.253*** 24.133** 

อายุงาน 1-5 ปี 196 12.328** 38.413*** 11.349*** 

อายุงาน 6-10 ปี 106 11.391** 19.471*** 21.002*** 

อายุงาน 11-15 ปี 60 2.212 36.872*** 3.785 

อายุงาน 16 ปีขึน้ไป 38 5.890* 1.543* 2.788 

ไม่มีบุตร 356 22.218*** 61.309*** 24.709*** 

จ านวนบตุร 1 คน 25 1.312 14.333*** 1.675 

จ านานบุตร >1 คน 19 2.533 7.888* <1 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, *** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

 
ส่วนที ่2 

กลุ่ม 
(ส่วนที ่2) 

ตัวแปร เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวติ การ
ท างาน และการเรียน 

กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยต ่า 
รวม ลกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตน สงู = 80.64 ต ่า = 59.26 
 การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 79.72 ต ่า = 58.85 
อายงุาน 1-5 ปี ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน สงู = 78.42 ต ่า = 58.66 

 การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 78.52 ต ่า = 58.14 
อายงุาน 6-10 ปี ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน สงู = 83.23 ต ่า = 59.54 
 การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 80.66 ต ่า = 59.54 
อายงุาน 11-15 ปี การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 80.46 ต ่า = 59.40 
อายงุาน 16 ปีขึน้ไป ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน สงู = 83.29 ต ่า = 60.09 
 การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 81.41 ต ่า = 50.58 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
ส่วนที ่2 

กลุ่ม 
(ส่วนที ่2) 

ตัวแปร เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวติ การ
ท างาน และการเรียน 

กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยต ่า 
ไม่มีบตุร ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน สงู = 81.04 ต ่า = 59.24 

 การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 80.27 ต ่า = 59.03 
จ านวนบตุร 1 คน การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 75.57 ต ่า = 57.50 
จ านวนบตุร >1 คน การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน สงู = 63.83 ต ่า = 46.25 

 

จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน

ของนกัศกึษาที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงานแตกต่างกนัใน

กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม (ตาราง 10) พบว่า คะแนนสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนทางสงัคม

จากงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ในกลุ่มรวม และที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.001 ในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปีและกลุ่มไม่มีบุตร เมื่อ

ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’) ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย

ทัง้ 3 กลุ่ม พบว่าถา้นักศึกษามีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และมีการสนับสนุนทางสงัคมจาก

งานสูง จะเป็นผู้มีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนสูงกว่า นักศึกษามีลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคมุตน และมีการสนบัสนนุทางสงัคมจากงานต ่า และถา้นกัศึกษามีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุ

ตนต ่า แต่มีการสนับสนุนทางสงัคมจากงานสูง จะเป็นผูม้ีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนสูง

กว่ากศึกษามีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง แต่มีการสนับสนุนทางสงัคมจากงานต ่า (ตาราง 

11-14)  
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ตาม
ระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน ในกลุม่รวม 
 

ลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคมุตน 

การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากงาน 

จ านวน รหสั ค่าเฉล่ีย 12 
(57.49) 

21 
(52.36) 

11 
(53.01) 

สงู สงู 124 22 67.56 10.07** 15.20** 14.55** 
ต ่า สงู 101 12 57.49  5.13* 4.48* 
สงู ต ่า 47 21 52.36   0.65 
ต ่า ต ่า 128 11 53.01    

 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ตาม
ระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน ในกลุม่อายงุาน 1-5 ปี 
 

ลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคมุตน 

การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากงาน 

จ านวน รหสั ค่าเฉล่ีย 12 
(55.66) 

21 
(51.45) 

11 
(51.23) 

สงู สงู 61 22 66.43 10.77** 14.98** 15.20** 
ต ่า สงู 44 12 55.66  4.21 4.43 
สงู ต ่า 22 21 51.45   0.22 
ต ่า ต ่า 69 11 51.23    

 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ตาม
ระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน ในกลุม่อายงุาน 6-10 ปี 
 

ลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคมุตน 

การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากงาน 

จ านวน รหสั ค่าเฉล่ีย 12 
(55.56) 

21 
(53.50) 

11 
(55.89) 

สงู สงู 28 22 71.32 15.76** 17.82** 15.43** 
ต ่า สงู 36 12 55.56  2.06 0.33 
สงู ต ่า 14 21 53.50   2.39 
ต ่า ต ่า 28 11 55.89    
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ตาม
ระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน ในกลุม่ไม่มีบตุร 
 

ลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคมุตน 

การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากงาน 

จ านวน รหสั ค่าเฉล่ีย 12 
(56.42) 

21 
(52.80) 

11 
(53.09) 

สงู สงู 113 22 67.69 11.27** 14.89** 14.60** 
ต ่า สงู 83 12 56.42  3.62 3.33 
สงู ต ่า 44 21 52.80   0.29 
ต ่า ต ่า 116 11 53.09    

 

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้ง 2 ตัว คือ ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคมุตนและการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 (ตาราง 10

สว่นที่ 1) กล่าวคือ นกัศกึษาที่มีคะแนนลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนสงู (ค่าเฉลี่ย 80.64) มีความ

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านกัศึกษาที่มีคะแนนลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนต ่า 

(ค่าเฉลี่ย 59.26) (ตาราง 10 ส่วนที่ 2) นักศึกษาที่มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากงานสูง 

(ค่าเฉลี่ย 79.72)  มีความสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนการ

สนับสนุนทางสังคมจากงานต ่า (ค่าเฉลี่ย 58.85)  (ตาราง 10 ส่วนที่  2) ในกลุ่มย่อย พบว่า 

คะแนนสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไปตามระดับตัวตัวแปรอิสระทีละตัว 

(ตาราง 10 สว่นที่ 1) กลา่วคือ นกัศึกษาที่มีคะแนนลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนสงู มีความสมดลุ

ชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านกัศึกษาที่มีคะแนนลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า พบ

ผล 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี กลุ่มอายุงาน 16 ปีขึน้ไป และกลุ่ม

ไม่มีบุตร ส่วนนักศึกษาที่มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากงานสูง มีความสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียนมากกว่านกัศึกษาที่มีคะแนนการสนบัสนนุทางสงัคมจากงานต ่า พบผลในทุก

กลุม่ย่อย  

สรุปไดว้่า พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนับสนุน

ทางสังคมจากงาน กับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี และกลุ่มไม่มีบุตร โดยนักศึกษาที่มีคะแนน
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ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนับสนุนทางสังคมจากงานสูง เป็นผู้ที่มีสมดุลชีวิต  

การท างาน และการเรียนมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการ

สนบัสนนุทางสงัคมจากงานต ่า 
 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน 
และการเรียนของนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวแตกต่างกัน 

 
การวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้เป็นการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนน

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ตามตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และ

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั จ าแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะ  

ชีวสงัคม 7 กลุม่ 

การวิเคราะหข์อ้มลูในแต่ละครัง้ กระท าทัง้ในกลุ่มตวัอย่างโดยรวมและในกลุ่มที่แยก

ย่อยตามลักษณะชีวสังคม 2 ตัวแปร ได้แก่ อายุงาน และจ านวนบุตร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมี

รายละเอียดดงัตาราง 15 

 
ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน
ของนกัศกึษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก(ก) และการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั(ข) 
แตกต่างกนัในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 7 กลุม่ (สว่นที่ 1) และค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน 
และการเรียน ตามระดบัของตวัแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (สว่นที่ 2) 
 
ส่วนที ่1 

กลุ่ม จ านวน
คน 

ค่าเอฟ 

บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก (ก) 

การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว (ข) 

ก x ข 

รวม 400 32.650*** 12.230 <1 

อายุงาน 1-5 ปี 196 7.573** 24.957*** 1.787 

อายุงาน 6-10 ปี 106 15.486** <1 9.842** 

อายุงาน 11-15 ปี 60 2.635 <1 3.850 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
ส่วนที ่1 

กลุ่ม จ านวน
คน 

ค่าเอฟ 

บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก (ก) 

การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว (ข) 

ก x ข 

อายุงาน 16 ปีขึน้ไป 38 16.296*** <1 <1 

ไม่มีบุตร 356 30.374*** 14.893*** <1 

จ านวนบตุร 1 คน 25 <1 <1 <1 

จ านานบุตร >1 คน 19 4.488 <1 <1 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, *** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

ส่วนที ่2 
กลุ่ม 

(ส่วนที ่2) 
ตัวแปร เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวติ การ

ท างาน และการเรียน 
กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มทีมี่ค่าเฉลี่ยต ่า 

รวม บคุลิกภาพแบบมีจติส านึก สงู = 81.11 ต ่า = 60.01 
อายงุาน 1-5 ปี บคุลิกภาพแบบมีจติส านึก สงู = 79.02 ต ่า = 58.79 

 การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั สงู = 76.69 ต ่า = 57.40 

อายงุาน 6-10 ปี บคุลิกภาพแบบมีจติส านึก สงู = 62.84 ต ่า = 53.70 

 การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั สงู = 58.46 ต ่า = 58.07 
อายงุาน 16 ปีขึน้ไป บคุลิกภาพแบบมีจติส านึก สงู = 83.76 ต ่า = 61.15 

ไม่มีบตุร บคุลิกภาพแบบมีจติส านึก สงู = 61.85 ต ่า = 54.97 

 การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั สงู = 60.82 ต ่า = 56.00 

 

จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน

ของนกัศกึษาที่มีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัแตกต่างกนั

ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม (ตาราง 15) พบว่า คะแนนสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธร์ะหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการสนบัสนุนทางสงัคมจาก

ครอบครวั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มอายุงาน  

6-10 ปี เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’) ในกลุ่มอายุงาน 

6-10 ปี พบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง และมีการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวัสูง จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน สูงกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมี
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จิตส านึกต ่า และมีการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัต ่า  ส่วนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมี

จิตส านึกสูง แต่มีการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัต ่า จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน สงูกว่านกัศกึษาที่มีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า แต่มีการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั

สงู (ตาราง 16) 

 

ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ตาม
ระดบับคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั ในกลุม่อายงุาน 6-10 
ปี 
 

บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก 

การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากครอบครวั 

จ านวน รหสั ค่าเฉล่ีย 12 
(50.25) 

21 
(59.00) 

11 
(57.15) 

สงู สงู 31 22 66.68 16.43** 7.68 9.53** 
ต ่า สงู 12 12 50.25  8.75 6.90 
สงู ต ่า 22 21 59.00   1.85 
ต ่า ต ่า 41 11 57.15    

 

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตาราง 15 ส่วนที่  1) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีคะแนน

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง (ค่าเฉลี่ย 81.11) มีความสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน

มากกว่านกัศึกษาที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า (ค่าเฉลี่ย 60.01) (ตาราง  15 ส่วนที่ 2) 

ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไปตามระดบัตวัตวัแปร

อิสระทีละตวั (ตาราง 15 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ นกัศึกษาที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง มี

ความสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านกัศึกษาที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก

ต ่า พบผล 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี กลุ่มอายุงาน 16 ปีขึน้ไป 

และกลุม่ไม่มีบตุร สว่นนกัศกึษาที่มีคะแนนการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัสงู มีความสมดลุ

ชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านกัศึกษาที่มีคะแนนการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั

ต ่า พบในกลุม่ย่อย 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ย่อย คือ กลุม่อายงุาน 1-5 ปี และกลุม่ไม่มีบตุร  
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สรุปไดว้่า ไม่พบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการสนบัสนุนทาง

สงัคมจากครอบครวั กบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนในกลุม่รวม แต่พบปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั กับสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียนในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือกลุ่มอายุงาน 1-5 ปี โดยนกัศึกษาที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบ

มีจิตส านึกและการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัสงู เป็นผูท้ี่มีสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียนมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวัต ่า 
 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือท านายสมดุลชีวิต 
การท างาน และการเรียนของนักศึกษาทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัว
แปรปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นตัวท านาย 

 
การวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้เป็นการแสวงหาตวัท านายส าคญัและปริมาณการท านาย

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนของนักศึกษา สถิติที่ใชคื้อ การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ตัวแปรอิสระ 6 ตัว ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล มี 3 ตัวแปร ได้แก่ การเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 2) กลุ่ม

ตวัแปรปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสงัคม มี 3 ตัวแปร ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 

การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน และภาระงาน เพื่อเป็นการตอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 ที่ว่า “ตวัแปรใน

กลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ไดแ้ก่ การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากงาน ภาระงาน  สามารถร่วมกัน

ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ” การวิเคราะหข์อ้มูลใน

สว่นนีก้ระท าทัง้ในกลุม่รวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ที่แบ่งตามลกัษณะชีวสงัคม 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อายุ

งาน และจ านวนบตุร 

ในการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู ตัวแปรอิสระแต่ละตัวตอ้งไม่สมัพันธก์ันใน

ระดับสูง กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระไม่ควรสูงกว่า .8 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ดังนั้นก่อนการวิเคราะห์ ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ค่า
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สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ดว้ยวิธีสหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (Pearson’s 

Product Moment Correlation) จากผลการวิเคราะหด์ังกล่าว พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละคู่มีค่าไม่เกิน .8 ดงัรายละเอียดในตาราง 17 
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จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน เพื่อท านายสมดุล

ชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศึกษา ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใชต้วัแปรปัจจยัส่วน

บคุคล ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน บคุลิกภาพแบบ

มีจิตส านึก และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การ

สนบัสนนุทางสงัคมจากงาน และภาระงานเป็นตวัท านาย ผลการวิเคราะหม์ีดงันี ้

ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ .001 ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่

ปัญหา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก สามารถร่วมกัน

ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดร้อ้ยละ 32.6 มี โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดับแรก 

ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .235) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่า

เบต้า .212)  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (ค่าเบต้า .172)  และบุคลิกภาพแบบมี

จิตส านึก (ค่าเบตา้ .138) ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาในกลุม่ย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม 7 กลุม่ พบผลดงันี ้

1. กลุ่มย่อยอายุงาน 1-5 ปี ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และการสนบัสนนุทาง

สงัคมจากครอบครวั สามารถร่วมกนัท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ไดร้อ้ยละ 32.3 

โดยตัวแปรที่เขา้ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .361) 

และการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั (ค่าเบตา้ .328)  ตามล าดบั 

2. กลุ่มย่อยอายุงาน 6-10 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และ

การเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน และลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ไดร้อ้ยละ 36.3 

โดยตัวแปรที่เขา้ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .405)  และ

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน (ค่าเบตา้ .372) ตามล าดบั 

3. กลุ่มย่อยอายุงาน 11-15 ปี ตวัแปรส าคัญที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน 

(ค่าเบตา้ .714)   สามารถท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดร้อ้ยละ 50.1  
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4. กลุ่มย่อยอายุงาน 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การสนบัสนนุทางสงัคม

จากงาน และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน และ

การเรียน ไดร้อ้ยละ 64.9 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่า

เบตา้ 1.143) การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .457) และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 

(ค่าเบตา้ -.681) ตามล าดบั 

5. กลุ่มไม่มีบุตร ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก สามารถร่วมกนัท านาย

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดร้อ้ยละ 32.6 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .265)   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั (ค่า

เบตา้ .211)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .160) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่า

เบตา้ .116)  ตามล าดบั 

6. กลุ่มจ านวนบุตร 1 คน ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากงาน และภาระงาน สามารถ

รว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดร้อ้ยละ 81.0 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบั

แรก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน (ค่าเบต้า .754)   และภาระงาน (ค่าเบต้า -.304)  

ตามล าดบั 

7. กลุ่มจ านวนบุตร >1 คน ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบตา้ 

.774)   สามารถท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดร้อ้ยละ 57.6 

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน เพื่อท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียนดา้นรวมของนักศึกษา สามารถสรุปไดด้ังนี ้ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียนในกลุ่มรวมได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน การเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งเน้นที่ปัญหา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก เมื่อ

พิจารณาในกลุม่ย่อย ตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีถกูคดัเลือกเขา้สู่สมการเป็นอนัดบัแรก
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สงูสดุ ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน โดยพบในกลุม่ย่อย 4 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายงุาน 6-10 

ปี กลุ่มอายุงาน 11-15 ปี กลุ่มอายุงาน 16 ปีขึน้ไป กลุ่มไม่มีบุตร และกลุ่มจ านวนบุตร 1 คน
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จากตาราง 19 ในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั 

การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา ภาระงาน และลกัษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดุลเวลา 

ไดร้อ้ยละ 25.6 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั 

(ค่าเบตา้ .275)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .185)  การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่

ปัญหา(ค่าเบตา้ .112)  ภาระงาน(ค่าเบตา้ -.147)  และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบตา้ 

.106) ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาในกลุม่ย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม 7 กลุม่ พบผลดังนี ้

1. กลุ่มย่อยอายุงาน 1-5 ปี ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลเวลา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั และภาระงาน สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียน ดา้นสมดลุเวลา ไดร้อ้ยละ 25.3 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ การเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .244) การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (ค่าเบตา้ .376)  

และภาระงาน (ค่าเบตา้ -.187) ตามล าดบั 

2. กลุ่มย่อยอายุงาน 6-10 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และ

การเรียน ด้านสมดุลเวลา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 

และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

ดา้นสมดลุเวลา ไดร้อ้ยละ 30.9 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสังคม

จากครอบครวั (ค่าเบตา้ .388) ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน(ค่าเบตา้ .292)  ตามล าดบั 

3. กลุ่มย่อยอายุงาน 11-15 ปี ตวัแปรส าคัญที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียน ด้านสมดุลเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน  

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และภาระงาน สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต  

การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุเวลา ไดร้อ้ยละ 60.6 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .520)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (ค่าเบตา้ 

.319) และภาระงาน (ค่าเบตา้ -.176)  ตามล าดบั 
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4. กลุ่มย่อยอายุงาน 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ มีเพียงตวัแปรเดียว ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่า

เบตา้ .556)   สามารถท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุเวลาไดร้อ้ยละ 29.0 

5. กลุ่มไม่มีบุตร ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ด้าน

สมดุลเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาภาระงาน และการสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน สามารถรว่มกนัท านาย

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดุลเวลา ไดร้อ้ยละ 25.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านาย

ล าดับแรก ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (ค่าเบตา้ .323)  การเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .208) ภาระงาน (ค่าเบตา้ -.114)  และการสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน 

(ค่าเบตา้ .123)  ตามล าดบั 

6. กลุ่มจ านวนบุตร 1 คน ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน และ

ภาระงาน สามารถรว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุเวลา ไดร้อ้ยละ 

64.7 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .582)  

และภาระงาน (ค่าเบตา้ -.408)  ตามล าดบั 

7. กลุ่มจ านวนบุตร >1 คน ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลเวลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคมุตน (ค่าเบตา้ .636)   สามารถท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุเวลา

ไดร้อ้ยละ 36.9 

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน เพื่อท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียนดา้นสมดลุดา้นเวลาของนกัศกึษา สามารถสรุปไดด้งันี ้ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุ

ชีวิต การท างาน และการเรียนในกลุ่มรวมได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การ

สนับสนุนทางสังคมจากงาน การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา ภาระงาน และลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคมุตน เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย ตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีถกูคดัเลือกเขา้

สู่สมการเป็นอนัดับแรกสงูสดุ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั โดยพบในกลุ่มย่อย 4 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี กลุ่มอายุงาน 11-15 ปี กลุ่มไม่มีบุตร และ
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ตัวแปรภาระงานเขา้สู่สมการใน 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 11-15 ปี 

กลุม่ไม่มีบตุร และกลุม่จ านวนบตุร 1 คน 
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จากตาราง 20 ในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน 

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา สามารถร่วมกันท านาย

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ ได้รอ้ยละ 25.7 โดยตัวแปรที่เข้า

ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน (ค่าเบต้า .247)  ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคมุตน (ค่าเบตา้ .265)  และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา(ค่าเบตา้ .161) ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาในกลุม่ย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม 7 กลุม่ พบผลดังนี ้

1. กลุ่มย่อยอายุงาน 1-5 ปี ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่

ปัญหา ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคมจากงาน สามารถร่วมกัน

ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุผูกพันจิตใจ ไดร้อ้ยละ 21.4 โดยตวัแปรที่

เขา้ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .235) ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า .241)  และการสนับสนุนทางสังคมจากงาน (ค่าเบต้า .145) 

ตามล าดบั 

2. กลุ่มย่อยอายุงาน 6-10 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และ

การเรียน ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 

และการสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน สามารถรว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ ได้รอ้ยละ 28.8 โดยตัวแปรที่เข้าท านายล าดับแรก ได้แก่ ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า .373)  และการสนับสนุนทางสังคมจากงาน (ค่าเบต้า .323) 

ตามล าดบั 

3. กลุ่มย่อยอายุงาน 11-15 ปี ตวัแปรส าคัญที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียน ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ได้แก่ การ

สนบัสนนุทางสงัคมจากงาน(ค่าเบตา้ .566)   สามารถท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

ดา้นสมดลุเวลาไดร้อ้ยละ 30.9 

4. กลุ่มย่อยอายุงาน 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียน ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมี

จิตส านึก และการสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน สามารถรว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และ
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การเรียน ด้านสมดุลผูกพันจิตใจ ได้ร ้อยละ 69.1 โดยตัวแปรที่ เข้าท านายล าดับแรก ได้แก่ 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบตา้ .699)  และการสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .258) 

ตามล าดบั 

5. กลุ่มไม่มีบุตร ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ด้าน

สมดุลผูกพันจิตใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน ลกัษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต 

การท างาน และการเรียน ดา้นสมดุลผูกพันจิตใจ ไดร้อ้ยละ 24.9 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายล าดับ

แรก ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .220)  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่า

เบตา้ .259) และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .181) ตามล าดบั 

6. กลุ่มจ านวนบุตร 1 คน ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ดา้นสมดุลผูกพันจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ไดแ้ก่ การสนับสนุน

ทางสังคมจากงาน (ค่าเบตา้ .644) สามารถท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้น

สมดลุผกูพนัจิตใจไดร้อ้ยละ 39.0 

7. กลุ่มจ านวนบุตร >1 คน ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบตา้ 

.698) สามารถท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุผกูพนัจิตใจไดร้อ้ยละ 45.7 

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน เพื่อท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียนดา้นสมดลุดา้นผกูพนัจิตใจของนกัศกึษา สามารถสรุปไดด้งันี ้ตวัแปรส าคญัที่ท านาย

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนในกลุม่รวมไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน ลกัษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย ตาม

ลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรที่ถกูคดัเลือกเขา้สูส่มการเป็นอนัดบัแรกสงูสดุ ไดแ้ก่ การสนบัสนุน

ทางสังคมจากงาน โดยพบในกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี 

กลุม่อายงุาน 11-15 ปี อายงุาน 16 ปีขึน้ไป กลุม่ไม่มีบตุร และกลุม่จ านวนบตุร 1 คน 
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จากตาราง 21 ในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลด้านการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่

ปัญหา การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน ภาระงาน และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก สามารถรว่มกนั

ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดุลดา้นการเงิน ไดร้อ้ยละ 22.4 โดยตวัแปรที่

เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .253)  การสนับสนุน

ทางสงัคมจากงาน(ค่าเบตา้ .230) ภาระงาน (ค่าเบตา้ .126) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่า

เบตา้ .111) ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาในกลุม่ย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม 7 กลุม่ พบผลดงันี ้

1. กลุ่มย่อยอายุงาน 1-5 ปี ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลด้านการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวั และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา สามารถรว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียน ดา้นสมดลุดา้นการเงิน ไดร้อ้ยละ 23.0 โดยตวัแปรท่ีเขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ

สนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (ค่าเบตา้ .318) และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่า

เบตา้ .266) ตามล าดบั 

2. กลุ่มย่อยอายุงาน 6-10 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และ

การเรียน ด้านสมดุลด้านการเงิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจาก

งาน และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา สามารถรว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียน ดา้นสมดุลดา้นการเงิน ไดร้อ้ยละ 30.2 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ การ

สนับสนุนทางสงัคมจากงาน(ค่าเบตา้ .424) และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่าเบตา้ 

.265) ตามล าดบั 

3. กลุ่มย่อยอายุงาน 11-15 ปี ตวัแปรส าคัญที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียน ด้านสมดุลด้านการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ได้แก่ การ

สนับสนุนทางสังคมจากงาน (ค่าเบตา้ .463)   สามารถท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ดา้นสมดลุเวลาไดร้อ้ยละ 20.1 

4. กลุ่มย่อยอายุงาน 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียน ด้านสมดุลด้านการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปรเดียว ได้แก่ 
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บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบตา้ .663) สามารถท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

ดา้นสมดลุเวลาไดร้อ้ยละ 42.4 

5. กลุ่มไม่มีบุตร ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ด้าน

สมดุลด้านการเงิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และ

การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั สามารถรว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 

ดา้นสมดลุดา้นการเงิน ไดร้อ้ยละ 20.1 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหา

แบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา (ค่าเบตา้ .336) และการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั (ค่าเบตา้ .206) 

ตามล าดบั 

6. กลุ่มจ านวนบุตร 1 คน ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลด้านการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน 

และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

ดา้นสมดลุดา้นการเงิน ไดร้อ้ยละ 77.7 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัแรก ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทาง

สงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .836) และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน(ค่าเบตา้ .326) ตามล าดบั 

7. กลุ่มจ านวนบุตร >1 คน ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการ

เรียน ด้านสมดุลด้านการเงิน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และ

การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน สามารถร่วมกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้น

สมดุลด้านการเงิน ได้รอ้ยละ 77.1 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายล าดับแรก ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมี

จิตส านึก (ค่าเบตา้ .486) และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน (ค่าเบตา้ .484) ตามล าดบั 

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน เพื่อท านายสมดุลชีวิต การท างาน 

และการเรียนดา้นสมดุลดา้นการเงินของนักศึกษา สามารถสรุปไดด้ังนี ้ตัวแปรส าคัญที่ท านาย

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนในกลุ่มรวมไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา การ

สนับสนุนทางสงัคมจากงาน ภาระงาน และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย 

ตามลักษณะชีวสังคม พบว่า ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขา้สู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุด ไดแ้ก่ การ

สนบัสนุนทางสงัคมจากงาน โดยพบในกลุ่มย่อย 4 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี กลุ่มอายงุาน 

11-15 ปี กลุม่จ านวนบตุร 1 คน และกลุม่จ านวนบตุร >1 คน 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรื่อง ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัสมดุล

ชีวิต การท างาน และการเรียนของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการ

วิจัยประเภทสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational – Comparative Study) มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสงัคม และลกัษณะทางชีวสงัคมที่ส  าคัญที่

เก่ียวข้องกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครมากน้อยเพียงใดและอย่างไร โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัย  1. เพื่ อ

เปรียบเทียบสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนของนักศึกษาทัง้ดา้นรวมและรายดา้นของนิสิต

นกัศึกษาที่มีลกัษณะชีวสงัคมต่างกนั 2. เพื่อศึกษาปฏิสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศึกษา 3. เพื่อ

คน้หาตวัแปรท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทัง้ดา้น

รวมและรายดา้นทัง้กลุม่รวมและกลุม่ย่อยที่มีลกัษณะชีวสงัคมต่างกนั 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ท างานควบคู่กับ

การเรียนซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้ แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจ านวน 400 คน  ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย แบบวัดปัจจัยชีวสังคม เป็นแบบวัดข้อมูลชีวสังคมของนักศึกษา ไดแ้ก่ อายุงาน 

สถานภาพการมีบุตร แบบวัดสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน และแบบวัดตัวแปรอิสระซึ่ง

ประกอบดว้ย แบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ปัญหา แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั แบบวัดการ

สนบัสนนุทางสงัคมจากงาน และแบบวดัภาระงาน 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 1) สถิติพืน้ฐานใชพ้รรณนา

ขอ้มูลเบือ้งตน้ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Precent) พิสยั (Range) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1.1และ1.2 3) การวิเคราะหค์วาม
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แปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ

เมื่อพบการมีปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2.1-2.3 และ 4) การวิเคราะหค่์าอ านาจการ

พยากรณด์ว้ยสถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบเป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรทีศ่ึกษา 
ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันี ้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 199 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 49.8 และเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.0 โดยพบว่าเพศชายและ

เพศหญิงมีสดัสว่นใกลเ้คียงกนั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ26-30 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 31.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 340 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.0 ส่วนดา้นจ านวนบุตรพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่าง ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จ านวน 356 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.0 ดา้นมหาวิทยาลยัที่ก าลงัศึกษา 

พบว่าส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จ านวน 103 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.8 ส่วนมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ  ได้แก่  จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก  ด้านระดับ

การศึกษาพบว่า มากกว่าสามในสี่ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโท จ านวน 298 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

74.5 ส่วนใหญ่เลือกศึกษาหลกัสูตรนอกเวลาราชการ จ านวน 292 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.0 กลุ่ม

ตัวอย่างมีลักษณะอาชีพเป็นงานประจ าจ านวน 294 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.5 โดยส่วนใหญ่มี

ต าแหน่งเป็นระดบัปฏิบติัการ จ านวน 288 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.0 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน 15,000-25,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 และดา้นอายุงาน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างเกือบครึง่หนึ่งมีอายกุารท างาน 1-5 ปี จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.0 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 นักศึกษาที่มีอายุงานแตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การ
ท างาน และการเรียนทีแ่ตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า นักศึกษาที่มีอายุงานแตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต 

การท างาน และการเรียนในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า 

นักศึกษาที่มีอายุงาน 16 ปีขึน้ไป จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนในดา้นรวม มากกว่า
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นักศึกษาที่มีอายุงาน 1-5 ปี ทั้งนี ้ อาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาที่มีอายุการท างานมากจะม ี

การปรบัตัวเรียนรูท้ี่จะจัดสรรเวลา จัดสรรเงินและทรพัยากรที่ใชใ้นการศึกษา การท างาน และ

ครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสมลงตัว ซึ่งผลวิจัยนีไ้ม่สอดคลอ้งกับการศึกษาของ (นรินทรท์ิพย ์ประ

ศรีร เตสัง  & ดุษฎี  อายุ วัฒ น์ , 2562) ที่ ศึ กษาความสมดุลชี วิตกับ งานของแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรมและภาคการบริการจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งพบว่าอายงุานในสถานประกอบมีอิทธิพล

เชิงลบต่อสมดุลชีวิตกับงานของแรงงาน โดยมีค่าความน่าจะเป็นของการเกิดสมดุลชีวิตกับงาน 

(Odd Ratio) = -.941 หมายความว่าเมื่อแรงงานมีระยะเวลาการท างานในสถานประกอบการ

เพิ่มขึน้ 1 ปี แรงงานจะมีสมดุลชีวิตกับงานลดลง 0.941 หน่วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เจตน ์

รตันะจีนะ et al. (2559) ศกึษาสมดลุงานและชีวิตของพนกังานกลุม่วยัมิลเลนเนียลในประเทศไทย

โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เกิดช่วงปีพ.ศ. 25523-2543 ของบริษัทแห่งหนึ่งพบว่าปัจจัยที่มี

ความสมัพันธ์ที่ดีต่อสมดุลงานและชีวิตประกอบดว้ยการออกก าลงักาย การนอนหลบั และระดับ

ความพึงพอใจต่องานในขณะที่การสูบบุหรี่ ชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ และอายุงานในบริษัท 

เป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธเ์ชิงลบต่อสมดลุงานและชีวิต 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณารายดา้น พบว่าสมดุลดา้นการเงิน มีค่า p น้อยกว่า 

0.05 (P-value = 0.00) หมายความว่า นักศึกษาที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียน ดา้นสมดุลการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย

กลุ่มตวัอย่างที่มีอายุงาน 1-5  ปี มีสมดุลดา้นการเงิน แตกต่างเป็นรายคู่กับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

งาน 11-15 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงาน 1-5  ปี มีสมดุลดา้นการเงิน โดยเฉลี่ยนอ้ยกว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุงาน 11-15 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.49 คะแนน และแตกต่างกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุงาน 16 ปีขึน้ไป โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงาน 1-5  ปี มีสมดุลดา้นการเงิน โดย

เฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงาน 16 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.76 คะแนน 

กล่าวคือนักศึกษาที่มีอายุงานมากกว่าจะมีสมดุลดา้นการเงินมากกว่านักศึกษาที่มีอายุงานนอ้ย

กว่า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าเมื่อมีอายงุานมากขึน้ จะมีประสบการณแ์ละความช านาญมากขึน้ จึงมี

โอกาสท างานลว่งเวลามากขึน้ซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มรายไดท้ี่มากขึน้ (จรมัพร โหล้  ายอง et al., 

2560) 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 นักศึกษาทีม่ีจ านวนบุตรแตกต่างกัน จะมีสมดุลชีวิต การ
ท างาน และการเรียนทีแ่ตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า นักศึกษาที่มีจ านวนบุตรแตกต่างกนั มีสมดุลชีวิต 

การท างาน และการเรียนทัง้ดา้นรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 

จากผลวิเคราะหด์งักล่าว สรุปไดว้่าไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1.2 ซึ่งอาจอธิบาย

ไดว้่า เพราะสงัคมไทยเป็นสังคมที่มีลกัษณะครอบครวัขยายซึ่งสมาชิกในครอบครวัหลาย ๆ คน

สามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการเลีย้งดูบุตรหลานได ้ท าใหน้ักศึกษาสามารถจัดการและบริหาร

เวลาในการท างานและการเรียนมากขึน้ และลดความกงัวลในเรื่องการดแูลบตุร จึงเป็นเหตผุลหนึ่ง

ให้สามารถรักษาสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Yokying, Sangaroon, Sushevagul, and Floro (2016) พบว่า ครอบครวัของแรงงานที่มีผูส้งูอายุ

อาศัยอยู่ดว้ย ผูสู้งอายุจะมีส่วนช่วยอย่างมากที่ท าใหแ้รงงานพบกับปัญหาในการใชช้ีวิตส่วนตัว

นอ้ยลงจากการที่ผูสู้งอายุช่วยเหลือในการดูแลงานบา้น การเลีย้งดูบุตรหลาน ส่งผลใหแ้รงงาน

สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี ้งานวิจัยของ เจตน์ รตันจีนะ และคณะ 

(2559) ศึกษาเรื่อง สมดุลงานและชีวิตของพนักงานกลุ่มวัยมิลเลนเนียลและปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง 

พบว่า เพศ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ลักษณะงาน การท างาน

เป็นกะไม่มีความสมัพนัธก์บัสมดลุงานและชีวิต 

แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครัง้นีไ้ม่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ (สมชยั ปราบ

รตัน,์ 2560) ศึกษาความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ประเภทอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง: กรณีศึกษาเฉพาะ 3 บริษัทขนาดใหญ่ในจังหวดัสงขลา ซึ่ง

พบว่า พนักงานที่มีอายุ จ านวนบุตร และต าแหน่งงานต่างกัน มีความสมดุลของชีวิตและการ

ท างานโดยภาพรวมและรายประเด็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพบว่า

พนักงานที่มีจ านวนบุตร 3-4 คน มีความสมดลุของชีวิตและการทางานต ่ากว่า พนักงานไม่มีบุตร

และมีบตุร 1-2 คน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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สมมติฐานข้อที ่2.1 นักศึกษาทีม่ีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทีปั่ญหา 
และคะแนนภาระงานสูง จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทั้งด้านรวมและราย
ด้านสูงกว่านักศึกษากลุ่มอื่น 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไป

ตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา และภาระงาน อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 ในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุงาน 1 -5 ปี และกลุ่มอายุงาน 6-10 ปี โดย

กลุม่นกัศึกษาที่มีอายงุาน 1-5 ปี ถา้นกัศกึษามีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาและภาระงาน

สูง เป็นผู้ที่มีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่านักศึกษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งเน้นที่ปัญหาและภาระงานต ่า ส่วนในกลุ่ม นักศึกษาที่มีอายุงาน 6 -10 ปี ถ้านักศึกษามีการ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาสงูและภาระงานต ่า จะเป็นผูท้ี่มีสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียนมากกว่านกัศกึษาที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาและภาระงานสงู 

ส่วนในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวน

ไปตามคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

กล่าวคือ นกัศึกษาที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาสงู จะมีสมดลุชีวิต การท างาน 

และการเรียนมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาต ่า  ส่วนคะแนน

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไม่แปรปรวนไปตามคะแนนภาระงานที่ต่างกนั 

จากผลวิเคราะหด์งักลา่ว สรุปไดว้่าสนบัสนนุสมมติฐานที่ 2.1 บางส่วน อย่างไรก็

ตาม ยังไม่พบงานวิจัยที่ท าการศึกษาปฏิสมัพันธ์กบัตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัวแปรนีโ้ดยตรง แต่พบมี

ความสอดคลอ้งกบังานวิจัยที่ศึกษาการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา เช่น ชวนีย ์พงศาพิชณ ์

(2552) ศึกษาพฤติกรรมเผชิญปัญหาและระดับความสุขในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เปรียบเทียบความสุขในชีวิตของนักศึกษา จ าแนกตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสขุในชีวิตของ

นักศึกษา พบว่า พฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขปัญหาและแบบมุ่งอารมณ์มีความสมัพันธ์

ทางบวกกบัความสุขในชีวิต อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยัของ ปิยอร วจนะ

ทินภัทร et al. (2552)  ศึกษาเรื่องความเครียด วิธีการเผชิญความเครียด และผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของนกัเรียนพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนพยาบาลชัน้ปีที่ 

1 มีความเครียดระดบัมาก และวิธีที่ใชเ้ผชิญความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหารอ้ยละ 62.1 โดยวิธีการ
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เผชิญความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหามีความสมัพันธ์กบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ในส่วนของตัวแปรภาระงาน  พบงานวิจัย เชื่อมโยงใหเ้ห็นว่าภาระงานมีผลต่อ

ความพึงพอใจในงานและชีวิตดังจะเห็นไดจ้าก (Crouter et al., 1999; Leinonen, Solantans, & 

Punamaki, 2003, Costigan, Cox, & Cauce, 2003 อ้างถึงใน อรพินทร์ ชูชม et al., 2553) ที่

กล่าวว่า ภาระงานที่มากน าไปสู่เวลาที่ใหก้ับครอบครวัและบุตรมีนอ้ยลง และน าไปสู่คุณภาพใน

การเลีย้งดบูตุร จากการศึกษาพบว่ายิ่งผูป้กครองที่มีภาระงานเพิ่มขึน้เท่าไหร่ยิ่งมีพฤติกรรมในการ

อบรมเลีย้งดูบุตรดว้ยการลงโทษมากขึน้ ซึ่งการดูแลบุตรโดยใชอ้ านาจท าใหล้ดความใกลช้ิดและ

การยอมรบัจากเด็กดว้ย นอกจากนีค้วามเครียดและความกดดันจากงานยังมีความสัมพันธ์กับ

ความตึงเครียดในชีวิตการสมรสยิ่งขึน้ เช่นเดียวกบั (Williams, 2003) ที่กล่าวว่า กลุม่พนกังานที่มี

ความมีอิสระในงานต ่าและมีชั่วโมงการท างานที่ยาวนานจะน าไปสู่ความเหนื่อยลา้ทางจิตใจได ้
สมมติฐานข้อที่ 2.2 นักศึกษาที่มีคะแนนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ

การสนับสนุนทางสังคมจากงานสูง จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทั้งด้านรวม
และรายด้านสูงกว่านักศึกษากลุ่มอื่น 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไป

ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคมจากงาน ใน

กลุม่รวมที่ระดบันยัส าคญั .01 และในกลุ่มย่อย 3 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-

10 ปี และกลุ่มไม่มีบุตร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .001 โดยพบว่านักศึกษาที่มีลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคมุตน และมีการสนบัสนนุทางสงัคมจากงานสงู จะเป็นผูม้ีสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียนสงูกว่า นกัศึกษามีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และมีการสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน

ต ่า และถา้นกัศกึษามีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนต ่า แต่มีการสนบัสนนุทางสงัคมจากงานสงู จะ

เป็นผูม้ีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนสงูกว่ากศึกษามีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนสงู แต่มี

การสนบัสนนุทางสงัคมจากงานต ่า 

จากผลวิเคราะหด์งักลา่ว สรุปไดว้่าสนบัสนนุสมมติฐานที่ 2.2 บางส่วน อย่างไรก็

ตาม ยังไม่พบงานวิจัยที่ท าการศึกษาปฏิสมัพันธ์กบัตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัวแปรนีโ้ดยตรง แต่พบมี

ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ศึกษาลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน เช่น โสภา มะเครือสี (2537) ท า

การเปรียบเทียบผลการควบคุมตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาวิชาชีพ
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หลกัสตูรระยะสัน้ โดยกลุ่มตวัอย่างที่อายุ 16-20 ปี จ านวน 16 คน พบว่าพฤติกรรมการตัง้ใจเรียน

ของนกัศึกษากลุ่มทดลองสงูขึน้หลงัจากการใชก้ารควบคมุตนเอง นั่นคือวิธีการควบคมุตนเองมีผล

ท าใหพ้ฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนักศึกษาสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั 0.5 เช่นเดียวกบังานวิจยัของ 

สุภาสินี นุ่มเนียม (2546) ได้ศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและจิตลักษณะที่ เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 576 คน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนร่วมกับตัว

แปรจิตลกัษณะเดิมท านายพฤติกรรมรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ในโรงเรียนไดร้อ้ยละ 39.9 มีค่าเบตา้ .54 

โดยมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนเขา้สูส่มการท านายเป็นล าดบัที่ 1 

ในส่วนตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากงาน พบว่า สอดคลอ้งกับงานวิจัยที่

ใกลเ้คียง เช่นงานวิจยัของแอนเดร ปีเตอรส์นั และคณะ (Andre-Petersson et al. 2007 อา้งถึงใน 

สมุลรตัน ์ดอกเขียว, 2553) ซึ่งท าการศกึษาผลกระทบของการสนบัสนุนทางสงัคมในที่ท างาน โดย

ศกึษากลุม่ตวัอย่างที่คนวยัท างานทัง้ชายและหญิงในประเทศสวีเดน พบว่า การขาดการสนบัสนุน

ทางสงัคมเป็นตวัท านายการเกิดโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลือด และภาวะผิดปกติของหลอดเลือดใน

สมอง โดยพบว่าผูห้ญิงที่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจากที่ท างานในระดับต ่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะ

เป็นโรคดงักลา่วสงูกว่าผูห้ญิงที่ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากที่ท างานในระดบัสงู 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 นักศึกษาที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูง จะมีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทั้งด้าน
รวมและรายด้านสูงกว่านักศึกษากลุ่มอื่น 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไป

ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี โดย

นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง และมีการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวัสูง จะมี

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน สงูกว่านกัศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า และมีการ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครวัต ่า ส่วนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง แต่มีการ

สนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัต ่า จะมีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน สงูกว่านกัศึกษาที่

มีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า แต่มีการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัสงู 
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สว่นในกลุม่รวม พบว่า คะแนนสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไป

คะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 กล่าวคือ นักศึกษาที่มี

คะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง มีความสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนมากกว่า

นักศึกษาที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ส่วนคะแนนสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ไม่แปรปรวนไปตามคะแนนการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัที่ต่างกนั 

จากผลวิเคราะหด์งักลา่ว สรุปไดว้่าสนบัสนนุสมมติฐานที่ 2.3 บางส่วน อย่างไรก็

ตาม ยังไม่พบงานวิจัยที่ท าการศึกษาปฏิสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปรนีโ้ดยตรง  แต่พบ

งานวิจัยที่ใกลเ้คียงที่สนับสนุนการศึกษาบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก เช่น พัชรศิริ ราชรกัษ์ (2555) 

ศึกษาบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความตอ้งการประสบความส าเร็จของกลุ่ม

พนกังาน Gen Y: กรณีศึกษาผูป้ฏิบติังานในสงักดัภาครฐัและเอกชนในประเทศไทย ผลการศึกษา

พบว่า ความเป็นอิสระในการตัดสินใจในงาน ความหลากหลายของทักษะ บุคลิกภาพแบบมี

จิตส านึก บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  ความชัดเจนของงาน และ

บุคลิกภาพแบบแสดงออกสามารถร่วมกันท านายระดับความต้องการประสบความส าเร็จได้ 

เช่นเดียวกับ ไพรตัน์ พิพัฒน์วัชรา (2557 , น. บทคัดย่อ) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายกับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทาง

การศึกษาในสังกัดศูนยก์ลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการศึกษาสรุปไดว้่า 

บุคลิกภาพของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานของ

บคุลากรทางการศกึษาในสงักดัศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.664 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และบุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการท างาน โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) 

อยู่ในระหว่าง 0.278 - 0.667 ในทุกดา้นตัง้แต่ระดับต ่าจนถึงปานกลาง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ยกเวน้ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ที่ไม่มีความสมัพันธ์กับ

ความพงึพอใจในการท างาน 

ในส่วนของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวันั้น  ครอบครวั เป็นสถาบัน 

หรือเป็นหน่วยทางสงัคมที่เล็กที่สดุ ซึ่งท าหนา้ที่เป็นเบา้หลอมทางบุคลิกภาพและคณุลกัษณะของ
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สมาชิกผ่านการอบรมเลีย้งด ูสั่งสอน ใหค้วามรู ้และการมีปฏิสมัพนัธ ์ระหว่างสมาชิกในครอบครวั

เดียวกัน มีการถ่ายทอดค่านิยม ความรูส้ึกนึกคิด เจตคติ ความเชื่อ ความศรทัธา และวัฒนธรรม

การด าเนินชีวิตจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง ดงันัน้การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัใน

เรื่องต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวด้วย   และได้มีงานวิจัยที่

สนับสนุนการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั เช่น เบนนารด์ (Benard, 1991) ได้

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเลี ้ยงดูแบบยืดหยุ่นในเด็ก ซึ่งวิธีการเลี ้ยงดูดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ เป็น

ประโยชนต่์อเด็กทัง้ในบริบทของทางครอบครวั โรงเรียน และชุมชน ผลการวิจัยนีพ้บว่า การดูแล

และการสนบัสนุนจากครอบครวันัน้เป็นเหมือนการหยิบยื่นโอกาสใหเ้ด็กไดม้ีส่วนร่วมในการมีชีวิต

ของตนได้อย่างเต็มที่และมีความหมาย ส่วนงานวิจัยของ รตัเตอร ์(Rutter, อ้างถึงใน Benard, 

1991) ยังไดพ้บว่า ความสมัพันธท์ี่ดีกับพ่อแม่ก็จะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยปกป้องไม่ใหเ้ด็กมีการที่

เป็นปัญหาได้แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางบ้านจะมีความรุนแรงก็ตาม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 

Lambert, Stillman, Baueister, Fincham, Hicks และ Graham (2010) ที่ศึกษาว่าครอบครวัเป็น

แหล่งทรัพยากรที่ส  าคัญในส่วนของความหมายในชีวิตของวัยหนุ่มสาว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

บทบาทความสมัพนัธใ์นครอบครวัเป็นแหล่งทรพัยากรที่มีความส าคญัของการรบัรูค้วามหมายใน

ชีวิต 

สมมติฐานข้อที่ 3 ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ปัจจัยด้านบุคคล สามารถท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนทัง้ด้านรวมและราย
ของนักศึกษาทีม่ีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อท านายสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียนของนักศึกษา ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใชต้ัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน บุคลิกภาพแบบมี

จิตส านึก และปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การ

สนบัสนนุทางสงัคมจากงาน และภาระงานเป็นตวัท านาย ผลการวิเคราะหม์ีดงันี ้ 

 
สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนด้านรวม 

กลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถร่วมกัน

ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวม ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้ในกลุ่มรวม

และกลุ่มย่อย ในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ไดแ้ก่ การ
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สนับสนุนทางสังคมจากงาน การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครวั และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ไดร้อ้ยละ 32.6 เมื่อพิจารณาในกลุม่ย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า กลุม่จ านวนบตุร 1 คน 

มีค่าการท านายสูงสุดรอ้ยละ 81 และพบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากงานมีอิทธิพลต่อสมดุล

ชีวิต การท างาน และการเรียนด้านรวมมากที่สุดทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ดังแสดงใน

ภาพประกอบ 3 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ผลการท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นรวมในกลุม่รวมและกลุม่
ย่อยโดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

  

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ด้านสมดุลด้านเวลา 

กลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถร่วมกัน

ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุดา้นเวลา ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้

ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสังคมจากงาน การเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา ภาระงาน และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน สามารถร่วมกันท านาย

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดุลเวลา ไดร้อ้ยละ 25.6 เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย

ตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า กลุม่จ านวนบตุร 1 คน มีค่าการท านายสงูสดุรอ้ยละ 64.7 และพบว่า 
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การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั และภาระงานมีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิต การท างาน และการ

เรียนดา้นสมดลุดา้นเวลามากที่สดุทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย ดงัแสดงในภาพประกอบ 4  

 

ภาพประกอบ 4 ผลการท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุดา้นเวลาในกลุม่
รวมและกลุม่ย่อยโดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

 
สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ด้านสมดุลความผูกพันจิตใจ 

กลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถร่วมกัน

ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุความผกัพนัจิตใจ ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ ทัง้ในกลุม่รวมและกลุ่มย่อย ในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคญัที่ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และ

การเรียน ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากงาน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา สามารถร่วมกันท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้น

สมดุลผูกพันจิตใจ ไดร้อ้ยละ 25.7 เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสงัคม พบว่า กลุ่ม

นกัศึกษาที่มีอายุงาน 16 ปีขึน้ไป มีค่าการท านายสงูสดุรอ้ยละ 69.1 และพบว่า การสนบัสนุนทาง

สงัคมจากงานมีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นสมดลุความผูกพันจิตใจมาก

ที่สดุทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย ดงัแสดงในภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 ผลการท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุความผกูพนัจิตใจ
ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อยโดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

 
สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ด้านสมดุลการเงนิ 

กลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถร่วมกัน

ท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุการเงิน ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้ใน

กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน 

ได้แก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา การสนับสนุนทางสังคมจากงาน ภาระงาน และ

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก สามารถรว่มกนัท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุ

ผูกพนัจิตใจ ไดร้อ้ยละ 22.4 เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า กลุ่มนกัศึกษา

ที่มีจ านวนบุตร 1 คน มีค่าการท านายสงูสดุรอ้ยละ 77.7 และพบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจาก

งานมีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนดา้นสมดุลการเงินมากที่สุดทั้งในกลุ่มรวม

และกลุม่ย่อย ดงัแสดงในภาพประกอบ 6  
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ภาพประกอบ 6 ผลการท านายสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ดา้นสมดลุการเงินในกลุม่รวม
และกลุม่ย่อยโดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

 
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนในดา้นรวมและ

รายดา้นทัง้ 3 ดา้น พบว่ามีตัวแปร 2 ตวัแปร คือ การสนับสนุนทางสงัคมจากงาน และการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา เขา้สู่สมการท านายในทุกดา้น และมีตวัแปรที่เขา้สมการท านายสมดลุ

ชีวิต การท างาน และการเรียน รายดา้น 2 ดา้น คือ สมดุลดา้นเวลา และสมดุลดา้นการเงิน แต่ไม่

พบในด้านรวม มี 1 ตัวแปร คือตัวแปรภาระงาน โดยผลดังที่กล่าวมาในข้างต้นอธิบายได้ว่า 

นักศึกษาที่ท างานควบคู่กับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มีภาระหน้าที่  หลายบทบาทที่ต้อง

รบัผิดชอบ ตอ้งทุ่มเททัง้เรื่องชีวิตส่วนตัว การท างาน และการเรียนไปพรอ้ม ๆ กัน ท าใหเ้กิดความ

เหนื่อยลา้ ความเครียด ซึ่งส่งผลต่อสมดลุชีวิต ดงันัน้การพฒันาปัจจยัภายในตวับุคคลให้สามารถ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา การพฒันาบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก รวมถึงการสนับสนุนทาง

สงัคม ไม่ว่าจากจะเป็นการสนบัสนุนจากครอบครวัหรือการสนบัสนนุจากงานจะช่วยใหน้กัศกึษามี

สมดุลชีวิต การท างานและการเรียนได้โดยผลการศึกษาเรื่อง การสนับสนุนทางสังคมจากงาน 

พบว่าสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุภา เข็มแข็งปรีชานนท์, ระวี สัจจโสภณ, and ศุภรกัษ์ อธิคม

สุวรรณ (2563) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร

ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
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ท างานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าปัจจัยที่อยู่ในระดับ

มากเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการท างาน ดา้นความมั่นคงในการท างาน ดา้น

ภาระงานที่มีดุลยภาพ ดา้นการสนับสนุนจากองคก์ร  และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจัยองคก์รดา้นการ

สนบัสนนุจากองคก์ร ดา้นความมั่นคงในการท างาน ดา้นภาระงานที่มีดลุยภาพ และดา้นต าแหน่ง

หนา้ที่การงาน  สามารถท านายความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างานของบคุลากรไดร้อ้ยละ 54.3 

โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธพ์หุคูณ (R) = .737 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปิยนาถ นวล

ละออง (2555) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน และจากเพื่ อนร่วมงานมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัสมดลุชีวิตการท างาน กลา่วคือ ถา้หากพนกังานได ้รบัการสนบัสนุนทาง

สงัคมจากหวัหนา้งาน และจากเพื่อนรว่มงานสงูก็จะสามารถช่วยส่งเสรมิใหพ้นกังานมีระดบัสมดลุ

ชีวิตการท างานสูงตามไปดว้ย ส่วนการศึกษาเก่ียวกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา 

พบว่าสอดคล้องกับงาน ชวนีย์ พงศาพิชณ์ (2552) ศึกษาพฤติกรรมเผชิญปัญหาและระดับ

ความสุขในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เปรียบเทียบ

ความสุขในชีวิตของนักศึกษา จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสขุในชีวิตของนกัศกึษา ผลการวิจยั พฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งแกไ้ขปัญหาและแบบมุ่งอารมณ์มีความสมัพันธท์างบวกกบัความสุขในชีวิต อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยัของ ปิยอร วจนะทินภทัร et al. (2552) ศึกษาเรื่องความเครียด 

วิธีการเผชิญความเครียด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเครียดส าหรบัคนไทย แบบวัด

วิธีการเผชิญกบัความเครียด ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนพยาบาลชัน้ปีที่ 1 มีความเครียดระดบัมาก 

และวิธีที่ใชเ้ผชิญความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหารอ้ยละ 62.1 โดยวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่ง

แกปั้ญหามีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส าหรบั

ในดา้น การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พบว่าสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ฐานิดา ทิพ

วาที (2560) ศึกษาปัจจัยท านายสมดุลชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับ

ตติยภูมิ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบว่า อายุ สุขภาพ วัฒนธรรมการท างาน

แบบมีส่วนรว่ม การสนบัสนุนจากครอบครวั และจ านวนชั่วโมงการท างาน สามารถร่วมกนัท านาย

สมดุลชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพได้รอ้ยละ 51.8 ส่วน บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัตน์ พิพัฒน์วัชรา (2557 , น. บทคัดย่อ) ศึกษาเก่ียวกับ
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ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพของบคุลากรเจนเนอเรชั่นวายกบัความพึงพอใจในการท างานของ

บุคลากรทางการศึกษาในสงักดัศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการศึกษา

สรุปไดว้่า บุคลิกภาพของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างาน

ของบุคลากรทางการศึกษาในสงักดัศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.664 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และบุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการท างาน โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) 

อยู่ในระหว่าง 0.278 - 0.667 ในทุกดา้นตัง้แต่ระดับต ่าจนถึงปานกลาง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ยกเวน้ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ที่ไม่มีความสมัพันธ์กับ

ความพงึพอใจในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้และการวิจัย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  
1. จากผลการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า นักศึกษาที่มีอายุงานน้อยจะมีสมดุลชีวิต การ

ท างาน และการเรียนนอ้ยกว่านักศึกษาที่มีอายุงานมากกว่า ดังนัน้สถาบนัการศึกษาสามารถน า

ขอ้คน้พบนีไ้ปใชใ้นการจดัโปรแกรมส่งเสริมการใหค้ าปรกึษาเก่ียวกับการเรียน การปรบัตวัในการ

เรียน การจัดสรรเวลา และการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ส่วนที่ท างานหรือสถาน

ประกอบการสามารถสนบัสนนุโดยการจดัสรรเวลาการท างานที่หยืดหยุ่นและมอบหมายภาระงาน

ใหพ้นกังานที่อายงุานไม่มากอย่างเหมาะสม 

2. จากผลการวิจัย พบว่าสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน แปรปรวนไปตาม

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และการสนบัสนนุทางสงัคมจากงาน และผลการ

ท านายสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน ในด้านรวมและรายดา้นพบว่ามี 2 ตัวแปรที่เข้าสู่

สมการท านายในทุกดา้นคือ การสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่

ปัญหา ดังนัน้การที่จะท าใหพ้นักงานเกิดสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนได ้ที่ท างาน สถาน

ประกอบการ หรือหวัหนา้งาน ควรสนบัสนนุทางสงัคมในดา้นต่าง ๆ ทัง้รูปธรรมและนามธรรม เช่น 

การรบัรู ้เขา้ใจ และตอบสนองทางอารมณ์ความรูส้ึก การให้ข้อมูล ให้วัตถุสิ่งของ คอยให้การ

สนับสนุนจุนเจือ ใหค้ าปรึกษา และการยอมรบั ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือดา้นการท างานใน
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หน้าที่ที่รบัผิดชอบ และการก าหนดภาระงานอย่างเหมาะสม ส่วนสถาบันการศึกษาควรจัดใหม้ี

การพฒันาปัจจยัภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ การพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ใหก้บันกัศึกษา

เพื่อให้ตระหนักถึงในสิ่งที่จะเกิดขึน้ในอนาคตที่มีต่อตนเอง องค์การ สังคม ประเทศชาติ ใน

ขณะเดียวกนัรูจ้กับงัคบัตนเองใหท้ าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่ดี ส่วนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้

ที่ปัญหา สถาบันการศึกษาอาจจัดใหม้ีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับเทคนิควิธีที่ใชใ้นการเผชิญปัญหา 

การปรบัตวั และทกัษะการแกปั้ญหาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถบรหิารจดัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จน

น าไปสูก่ารมีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

1. การวิจัยครัง้นีศ้ึกษาเฉพาะนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยของรฐัในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไม่ไดศ้กึษากบันกัศึกษาที่ศึกษาในกลุม่มหาวิทยาลยัประเภทอ่ืน ๆ เช่น กลุ่ม

มหาวิทยาลยัเอกชน หรือกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั ดงันัน้ในงานวิจยัครัง้ต่อไปอาจมีการศึกษากบั

นกัศกึษาที่ศกึษาในมหาวิทยาลยักลุม่ดงักลา่วนีเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

สมดลุดา้นเวลา สมดลุดา้นความผกูพนัจิตใจ และสมดลุดา้นการเงิน แต่ในปัจจุบนัที่มีสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสขุภาพและการด าเนินชีวิตไป

อย่างมาก ดังนัน้ในการวิจยัครัง้ต่อไปอาจมีการศึกษาสมดุลชีวิตเพิ่มเติมในดา้นอ่ืน ๆ เช่น สมดุล

ดา้นสขุภาพ เพื่อใหเ้ป็นการศกึษาครบทกุมิติ 

3. การวิจัยครัง้นีท้  าการเก็บขอ้มลูที่มีลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างหลายดา้น แต่

ดว้ยขอ้จ ากัดของวิจัยจึงเลือกศึกษาตัวแปรชีวสงัคมเพียง 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ อายุงาน และจ านวน

บุตร โดยมีตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรที่น่าสนใจและยังไม่ได้น ามาวิเคราะห์ในครั้งนี ้ เช่น รายได ้

ลกัษณะอาชีพ หรือลกัษณะหลกัสูตรที่ศึกษาดังนัน้ อาจน าตัวแปรเหล่านีม้าเป็นตัวแปรชีวสงัคม

เพื่อศกึษาในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

4. การวิจัยครัง้นีพ้บตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นตัวท านายส าคัญคือ การเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา ซึ่งเป็นตัวแปรทางจิตและสามารถพัฒนาได ้ดังนั้นในการศึกษาครัง้

ต่อไปอาจศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อน าผลวิจัยมาพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีที่ใชใ้น

การเผชิญปัญหา การปรบัตวั และทกัษะการแกปั้ญหาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถบรหิารจดัการแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ จนน าไปสูก่ารมีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน 
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1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย ตัวแปรตาม ได้แก่ 

สมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน ประกอบดว้ย สมดุลดา้นเวลา สมดุลดา้นความผูกพันจิตใจ 

และสมดุลดา้นการเงิน ส่วนตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ กลุ่มตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย การ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

กลุ่มตวัแปรปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ประกอบดว้ย การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 

การสนับสนุนทางสงัคมจากงาน และภาระงาน ซึ่งแต่ละตวัแปรสามารถแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดในตาราง 22 

 

ตาราง 22 จ านวนรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรที่ศึกษา (n=400 คน) 
 

ตัวแปร Mean SD. คะแนนกลุ่ม จ านวน ร้อยละ Mean SD. 

1. สมดลุชีวิต การท างาน 
และการเรียน 

58.58 11.85 ต ่า (26-58 คะแนน) 188 47.0 48.63 7.43 

   สงู (59-84 คะแนน) 212 53.0 67.39 7.11 

2. สมดลุดา้นเวลา 23.92 5.99 ต ่า (8-23 คะแนน) 194 48.5 18.98 3.69 

   สงู (24-36 คะแนน) 206 51.5 28.57 3.48 

3. สมดลุดา้นความผกูพนั
จิตใจ 

13.86 2.55 ต ่า (3-13 คะแนน) 175 43.75 11.58 1.79 

   สงู (14-18 คะแนน) 225 56.25 15.63 1.39 

4. สมดลุดา้นการเงิน 20.80 5.60 ต ่า (5-20 คะแนน) 192 48.0 16.10 3.88 

   สงู (21-30 คะแนน) 208 52.0 25.13 2.70 

5. การเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งเนน้ท่ีปัญหา 

39.26 4.55 ต ่า (28-39 คะแนน) 196 49.00 35.62 2.76 

   สงู (40-48 คะแนน) 204 51.00 42.76 2.87 

6. ลกัษณะมุง่อนาคต
ควบคมุตน 

40.15 5.13 ต ่า (26-40 คะแนน) 229 57.25 36.56 
3.30 

   สงู (41-48 คะแนน) 171 42.75 44.96 2.54 
7. บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก 

30.76 4.08 ต ่า (17-30 คะแนน) 215 53.75 27.72 
2.73 

   สงู (31-36 คะแนน) 185 46.25 34.31 1.97 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
ตัวแปร Mean SD. คะแนนกลุ่ม จ านวน ร้อยละ Mean SD. 

8. การสนบัสนนุทางสงัคม
จากครอบครวั 

41.85 7.18 ต ่า (20-41 คะแนน) 195 48.75 36.21 
4.00 

   สงู (42-60 คะแนน) 205 51.25 47.22 5.13 
9. การสนบัสนนุทางสงัคม
จากงาน 

47.67 11.60 ต ่า (14-47 คะแนน) 175 43.75 37.43 
9.01 

   สงู (48-66 คะแนน) 225 56.25 55.63 5.59 
10. ภาระงาน 33.10 9.92 ต ่า (10-33 คะแนน) 195 48.75 25.05 6.38 
   สงู (34-54 คะแนน) 205 51.25 40.75 5.75 

หมายเหต ุ: ใชค้า่เฉล่ียในการแบ่งกลุ่มสงูกลุม่ต ่า 

จากตาราง 22 จ านวนรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่

ศกึษาของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
  

1. สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัคะแนน

สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน โดยภาพรวม อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 26-84 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 58.58 คะแนน ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.85 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนน

ระหว่าง 26-58 คะแนน จัดเป็นผูท้ี่มีสมดุลชีวิต การท างาน และการเรียนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนผูท้ี่

ไดค้ะแนนระหว่าง 59-84 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

2. สมดุลด้านเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนสมดุลด้านเวลา อยู่

ในช่วงคะแนนระหว่าง 8 – 23 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 23.92 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 5.99 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 8 – 23 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีสมดลุดา้นเวลาต ่ากว่า

ค่าเฉลี่ย สว่นผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 24 – 36 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีสมดลุดา้นเวลาสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

3. สมดุลด้านความผูกพันจิตใจ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัคะแนนสมดลุดา้น

ความผูกพันจิตใจ อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 3-18 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 13.86 คะแนน ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.55คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 3-13 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีสมดลุ

ดา้นความผกูพนัจิตใจต ่ากว่าค่าเฉลี่ย สว่นผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 14-18 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีสมดลุ

ดา้นความผกูพนัจิตใจสงูกว่าค่าเฉลี่ย  
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4. สมดุลด้านการเงนิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัคะแนนสมดลุดา้นการเงิน อยู่

ในช่วงคะแนนระหว่าง 5-30 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.80 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 5.60 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 5-20 คะแนน จัดเป็นผูท้ี่มีสมดุลดา้นการเงินต ่า

กว่าค่าเฉลี่ย ส่วนผูท้ี่ได้คะแนนระหว่าง 21-30  คะแนน จัดเป็นผู้ที่มีสมดุลด้านการเงินสูงกว่า

ค่าเฉลี่ย  

5. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับคะแนน

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 28-48 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

39.26 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.55 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 28 -39 

คะแนน จัดเป็นผู้ที่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหาต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนผู้ที่ได้คะแนน

ระหว่าง 40-48 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหาสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

6. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัคะแนนลกัษณะ

มุ่งอนาคตควบคมุตน อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 26-48 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 40.15 คะแนน ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.13 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 26-40 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่

มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 41-48 คะแนน จดัเป็นผู้

ที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

7. บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนบุคลิกภาพ

แบบมีจิตส านึก อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 17-36 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.76 คะแนน ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.08 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 17 – 30 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มี

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่ากว่าค่าเฉลี่ย สว่นผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 31 – 36 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มี

บคุลิกภาพมีจิตส านึกสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

8. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัคะแนน

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 20-60คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

41.85 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.18 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 20 -41 

คะแนน จัดเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนผู้ที่ได้คะแนน

ระหว่าง 42-60 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

9. การสนับสนุนทางสังคมจากงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนการ

สนับสนุนทางสังคมจากงาน อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 14 – 66 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.67 
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คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.60 คะแนน โดยผู้ที่ได้คะแนนระหว่ าง 14 – 47 

คะแนน จัดเป็นผูท้ี่มีการสนับสนุนทางสังคมจากงานต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง  

48 – 66 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีการสนบัสนนุทางสงัคมจากงานสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

10. ภาระงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนภาระงาน อยู่ในช่วงคะแนน

ระหว่าง 10 – 54 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.10 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.92 

คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนระหว่าง 10 – 33 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีภาระงานต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนผูท้ี่

ไดค้ะแนนระหว่าง 34 – 54 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีภาระงานสงูกว่าค่าเฉลี่ย  
 

 

2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

  ชื่อ-สกุล     สถานที่ท างาน 

1. ศาสตราจารย ์ดร.สิรชิยั อดิศกัดิว์ฒันา บณัฑิตวิทยาลยั  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พิชญาณี พนูพล สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สดุารตัน ์ตนัติวิวทัน ์ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพเคร่ืองมือวัด 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดลอ้มทาง

สงัคมที่เก่ียวขอ้งกับสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยแบบสอบถามชดุนีแ้บ่งออกเป็น 8 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวั  

ตอนที่ 2 แบบวดัสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียน  

ตอนที่ 3 แบบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ที่ปัญหา  

ตอนที่ 4 แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน  

ตอนที่ 5 แบบวดับุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  

ตอนที่ 6 แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั  

ตอนที่ 7 แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมจากงาน  

ตอนที่ 8 แบบวดัภาระงาน 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือจากท่านในการตอบ

แบบสอบถามนีด้ว้ยความถูกตอ้งและครบถว้น ซึ่งขอ้มลูที่ไดจ้ะเก็บไวเ้ป็นความลบัเพื่อประโยชน์

ทางการวิจยัเท่านัน้ 

 

 

วชิรวิชญ ์แสงโรจนก์ิตติคณุ 

นิสิตปรญิญาโท สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับสมดุลชีวิต การท างาน  

และการเรียนของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร   

ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย  และเติมขอ้มลูลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

ค าถามคัดกรอง 

ท่านก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและท างานควบคู่กับการเรียนใช่หรือไม่ 

 ใช่  เริ่มท าแบบสอบถาม 

 ไม่ใช่ ยติุการท าแบบสอบถาม 

ตอนที ่1 แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนตัว 

1. เพศ    ชาย    หญิง    ไม่ตอ้งการระบเุพศ 

2. อายุ    ต ่ากว่า 20 ปี  20-25 ปี  26-30 ปี  31-35 ปี  36-40 ปี  

   41-45 ปี 46-50 ปี  มากกว่า 50 ปี  

3. สถานภาพ  โสด   สมรส  หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

4. จ านวนบตุร ...... คน (ถา้ไม่มีระบเุป็น 0) 

5. มหาวิทยาลยัที่ท่านก าลงัศกึษา  

   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6. ก าลงัศกึษาในระดบั  ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก  

7. หลกัสตูรที่ก าลงัศกึษา   ในเวลาราชการ   นอกเวลาราชการ 

8. ลกัษณะอาชีพ  งานประจ า   งานอิสระ/งาน part-time 

9. ต าแหน่งงาน   ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัหวัหนา้งานชัน้ตน้   ระดบัผูบ้รหิาร 
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10. รายไดต่้อเดือน          ต ่ากว่า 15,000 บาท  15,000-25,000 บาท  

 25,001-35,000 บาท  35,001-45,000 บาท  

 มากกว่า 45,000 บาท 

11. อายกุารท างาน         1-5 ปี  6-10 ปี  11-15 ปี  16-ปีขึน้ไป    

 

ตอนที ่2 สมดุลชีวิต การท างาน และการเรียน (Cronbach’s Alpha = .901) 

สมดุลด้านสมดุลเวลา 

1. ฉนับรหิารเวลาระหว่างการท างาน การเรียน และชีวิตส่วนตวัไดเ้ป็นอย่างดี (CITC = .638) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.ถา้ฉันไดร้บัมอบหมายงานจากที่ท างาน และจากการเรียนในเวลาพรอ้ม ๆ กนั ฉนัสามารถ 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. ฉนัมีเวลาท ากิจกรรมรว่มกบัครอบครวั แมว้่าการท างานและการเรียนของฉนัจะยุ่งมากก็ตาม 

(CITC = .718) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. ฉนัสามารถบรหิารเวลาท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งน างานกลบัไปท าต่อที่บา้น (CITC = .507) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. การท างานลว่งเวลา ไม่มีผลต่อการใชช้ีวิตสว่นตวัและการเรียนของฉนั (CITC = .605) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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6. ฉนัมีเวลาพาครอบครวัเดินทางไปพกัผ่อน (CITC = .647) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

สมดุลด้านความผูกพันจิตใจ 

1. ฉนัไม่ละเลยที่จะดแูลครอบครวั แมว้่าการท างานและการเรียนของฉนัจะยุ่งมากก็ตาม (CITC = 

.571) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.ฉนัเต็มใจรว่มกิจกรรมต่าง ๆ กบัสมาชิกในครอบครวัเมื่อว่างเวน้จากการเรียนหรือท างาน (CITC 

= .398) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.การทุ่มเทเวลาใหก้บัการท างานและการเรียนเป็นสิ่งที่ท าใหฉ้นัประสบความส าเรจ็และมีความสขุ 

(CITC = .550) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

สมดุลด้านการเงนิ 

1.ฉนัมีรายไดเ้พียงพอต่อการดแูลตนเอง (CITC = .582) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.ฉนัมีรายไดเ้พียงพอต่อการดแูลครอบครวั (CITC = .658) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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3.ฉนัมีรายไดเ้พียงพอต่อการท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย เช่น พาครอบครวัไปเที่ยว (CITC = .644) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4.ค่าใชจ้่ายในการเรียนของฉนั ไม่กระทบกบัการดแูลตนเองและครอบครวั (CITC = .639) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. ฉนัมีเงินออมเพื่อใชจ้่ายในอนาคต (CITC = .657) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตอนที ่3 การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทีปั่ญหา (Cronbach’s Alpha = .860) 

1.ฉนัพยายามคน้หาสาเหตแุละท าความเขา้ใจกบัปัญหาที่เกิดขึน้ (CITC = .539) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. หากฉนัเจอปัญหาอปุสรรค ฉนัจะพยายามคิดหาแนวทางหลาย ๆ วิธีที่จะแกปั้ญหาอปุสรรคนัน้ 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.หากมีปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด ฉนัยอมรบัและพยายามหาทางแกไ้ข (CITC = .711) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4.ฉนัคิดทบทวนถึงสาเหตขุองปัญหานัน้ ๆ (CITC = .752) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5.ฉนัจะหาแนวทางในแกปั้ญหาอย่างรอบคอบ (CITC = .663) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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6.หากเจอปัญหาที่ยุ่งยาก ฉันจะไปขอค าปรกึษา/แนะน าจากผูอ่ื้นเพื่อหาแนวทางแกไ้ข (CITC = 

.394) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7. เมื่อผ่านพน้ปัญหานัน้ไปแลว้ ฉนัจะกลบัมาทบทวนเพื่อปรบัปรุงตนเอง (CITC = .613) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8.ถา้เจอปัญหาเดิม ฉนัจะสามารถแกปั้ญหานัน้อย่างรวดเรว็ (CITC = .616) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตอนที ่4 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (Cronbach’s Alpha = .860) 

1.ฉนัมุ่งมั่นตัง้ใจเรียน เพื่ออนาคตที่ดีในวนัขา้งหนา้ (CITC = .698) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.ฉนัตัง้ใจเรียน เพื่อความมั่นคงในการท างานและมีชีวิตที่ดีขึน้ในวนัขา้งหนา้ (CITC = .689) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.ฉนัอดทนต่อความยากล าบากเพื่อความส าเรจ็ในอนาคต (CITC = .713) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4.ฉนัไม่ละเลิกท าสิ่งใดง่ายๆ หากวางเป้าหมายไวแ้ลว้ (CITC = .672) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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5.ฉนัรีบท างานที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ก่อนไปเที่ยวพกัผ่อนเสมอ (CITC = .515) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

6. ฉนัพยายามใชจ้่ายเงินอย่างประหยดัเพื่อใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย (CITC = .524) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7.ฉนัหลีกเลี่ยงการใชจ้่ายฟุ่ มเฟือยเพื่อเก็บออมไวใ้ชจ้่ายในยามจ าเป็น (CITC = .456) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8.ฉนัพยายามตัง้ใจเรียน เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน (CITC = .734) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตอนที ่5 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Cronbach’s Alpha = .905) 

1.ฉนัมุ่งมั่นที่จะเรียนใหส้  าเร็จ (CITC = .681) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.ฉนัมีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย (CITC = .790) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. ฉนัมุ่งมั่นและยืนหยดัท าสิ่งใดแลว้จะท าสิ่งนัน้ใหส้  าเรจ็ (CITC = .820) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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4.ฉนัไม่ยกเลิกท าสิ่งใดง่าย ๆ หากยงัไม่ส  าเรจ็ (CITC = .748) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5.ฉนัท าทกุสิ่งตามระเบียบแบบแผน  (CITC = .689) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6.ฉนัวางแผนและคิดอย่างรอบคอบในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (CITC = .745) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตอนที ่6 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (Cronbach’s Alpha = .808) 

1.เมื่อมีปัญหาในการท างานหรือการเรียนคนในครอบครวัของฉนัใหค้ าแนะน าหรือค าปรกึษาแก่ฉนั 

(CITC = .481) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2.คนในครอบครวัเคารพการตดัสินใจของฉนั (CITC = .521) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.คนในครอบครวัเห็นว่าฉนัเป็นคนที่ส  าคญั (CITC = .552) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4.คนในครอบครวัคอยสนบัสนนุและช่วยเหลือฉนัในการท าสิ่งที่ฉนัตอ้งการ (CITC = .715) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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5.ฉนัไม่เคยไดร้บัความห่วงใยจากครอบครวั (CITC = .365) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6.หากฉนัเจอปัญหาอปุสรรคจากการท างานหรือการเรียน ฉนัมีครอบครวัที่คอยใหก้ าลงัใจ (CITC 

= .715) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7.ฉนัไดร้บัก าลงัใจจากครอบครวัในเรื่องการเรียนและการท างาน (CITC = .738) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8.ครอบครวัไม่อยากใหฉ้นัเรียนต่อ เพราะกลวัจะเป็นภาระเรื่องค่าใชจ้่าย (CITC = .238) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

9.ครอบครวัสนบัสนนุและใหค้วามช่วยเหลือค่าใชจ้่ายในการเรียน (CITC = .296) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10.ฉนัไม่สามารถพึ่งพิงคนในครอบครวัในเรื่องการเรียนและการท างานได ้(CITC = .637) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตอนที ่7 การสนับสนุนทางสังคมจากงาน (Cronbach’s Alpha = .935) 

1.ที่ท างานของฉนัจดัสรรเวลาใหฉ้นัไวเ้พื่อการเรียน (CITC =.654) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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2. หากมีปัญหาอปุสรรคจากการท างาน ฉนัสามารถขอค าปรกึษาจะเพื่อนรว่มงานหรือหวัหนา้งาน 

(CITC =.748) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. เพื่อนรว่มงานยินดีที่จะแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารในการท างาน (CITC =.724) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4.องคก์รสนบัสนนุใหบุ้คคลกรเรียนต่อ เช่น ทนุ เวลา ภาระงาน (CITC =.699) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5.องคก์รใหเ้งินเดือนและสวสัดิการที่เอือ้ต่อการเรียนต่อ (CITC =.672) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6.เพื่อนร่วมงานคอยช่วยแบ่งเบาภาระในการท างานขณะที่ฉนัเรียนต่อ (CITC =.704) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7.หวัหนา้หรือผูบ้รหิารเปิดรบัความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน (CITC =.824) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8.เมื่อมีปัญหาในการท างาน หวัหนา้มกัจะชีแ้นะแนวทางแกปั้ญหาใหฉ้นั (CITC =.801) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

9.บรรยากาศในที่ท างานอบอุ่นและจรงิใจ (CITC =.737) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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10. ฉนัไดร้บัมอบหมายงานโดยที่มีค าอธิบายในการท างานชดัเจน (CITC =.732) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

11.ฉนัไดร้บัก าลงัใจจากหวัหนา้และเพื่อนรว่มงาน เมื่อฉนัรูส้กึเครียดจากการเรียนและการท างาน 

(CITC =.785) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตอนที ่8 ภาระงาน (Cronbach’s Alpha = .909) 

1.ภาระในการท างานท าใหฉ้ันไม่มีเวลาสนใจเรื่องเรียนและชีวิตสว่นตวั (CITC =.716) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. งานที่ฉนัตอ้งท ายากเกินความสามารถของฉนั (CITC =.692) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.ฉนัรูส้ึกเบื่อหนายกบัปัญหาที่เกิดขึน้ในงาน (CITC =.670) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. ฉนัมกัไดร้บังานที่อยู่นอกเหนือจากงานในหนา้ที่และต าแหน่งของฉนั (CITC =.696) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5.ฉนัตอ้งท างานภายใตค้วามกดดนัจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน (CITC =.737) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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6.ฉนัตอ้งคอยแกไ้ขงานที่ผูอ่ื้นท าผิดพลาดเป็นประจ า (CITC =.685) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7.ฉนัมกัตอ้งน างานกลบัมาท าที่บา้น (CITC =.580) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8. ฉนัมีภาระงานที่ตอ้งรบัผิดชอบมากจนลน้มือ (CITC =.731) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

9.งานที่ฉนัท าแมจ้ะใชค้วามพยายามอย่างมาก ก็ยากเกินความสามารถท่ีจะท าส าเร็จ (CITC 

=.688) 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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4. หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย 

 



 
 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วชิรวิชญ ์แสงโรจนก์ิตติคณุ 
วัน เดือน ปี เกิด 12 กรกฎาคม 2524 
สถานทีเ่กิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 
พ.ศ. 2563 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์ 
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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